РОМСКИ ЗДРАВСТВЕН МЕДИЈАТОР
Билтен бр.5

2015 година

Наслов: Билтен за ромски здравствени медијатори
Издавач: Асоцијација за здравствена едукација и истражување-ХЕРА, 2015 година
Автор: Ирена Мулачка
Уредник: Кристина Плечиќ Беќарова
Лектор: Бојан Карапејовски
Фотограф: Мирјана Недева
Графичко уредување: Григор Унковски
Печати: Пропоинт
Тираж: 300 примероци
ISBN-10 608-4598-50-1
ISBN-13 978-608-4598-50-3
EAN

9786084598503

Почитувани читатели,
Пред вас е петтото издание на Билтенот за ромски здравствени медијатори. Како и во
претходните изданија, и во ова ви ја претставуваме работата на ромските здравствени
медијатори (РЗМ) во 2015 година. Со ова издание вниманието го насочивме кон услугите
што ромските здравствени медијатори им ги нудат на Ромките во насока на унапредување
на нивното сексуално и репродуктивно здравје. Во својата секојдневна работа ромските
здравствени медијатори се среќаваат со многу жени кои се бремени или се во репродуктивен период, но кои, поради различни причини, немаат здравствено осигурување или,
пак, немаат избрано или не се јавиле воопшто кај матичен гинеколог. Освен што преку
посредување со социјалните и здравствени институции медијаторите овозможуваат тие
жени да ги остварат своите репродуктивни права, тие се и првите луѓе што Ромките ги повикуваат во одредени акутни ситуации, кога е неопходна брза медицинска интервенција
за детето или за мајката.
Дополнително, од ноември оваа година, како една од мерките од пакетот мерки предложен од страна на Комитетот за безбедно мајчинство, ромските здравствени медијатори се
вклучени во превенција за безбедно мајчинство со тоа што Министерството за здравство
ги задолжи да ги советуваат и да ги упатуваат бремените жени од ромската популација на
најмалку по еден бесплатен преглед.
На страниците пред вас, пренесувајќи го гласот на медијаторите и на жените што добиле услуга од нив, ќе се обидеме, барем во еден дел, да доловиме во која мера овој здравствен профил помага во унапредување на здравјето и на здравствените права на Ромите.

Кристина Плечиќ Беќарова,
координаторка на програма, ХЕРА
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Програмата Ромски здравствени медијатори (РЗМ) започна во 2011 година, кога Министерството за здравство, на иницијатива на граѓанските организации ХЕРА, Фондација Отворено општество Македонија (ФООМ)
и меѓународната заедница, ја усвои Стратешката рамка за подобрување на здравствениот и социјалниот
статус на Ромите во Република Македонија преку воведување ромски здравствени медијатори (РЗМ). Оттогаш програмата продолжи да се спроведува преку: (1) изработка на програма за обука ан РЗМ; (2) обука
на 32 РЗМ во две етапи (2012 и 2013); (3) ангажирање на првата група 16 обучени РЗМ во осум општини низ
Македонија; (4) ангажирање нови осум РЗМ во пет општини; (5) континуирана едукација на ангажираните
РЗМ; и (6) воведување системи за евиденција, собирање податоци и евалуација на состојбата на ромското население во однос на здравјето и на пристапот до здравствена заштита. Покрај Фондација Отворено
општество Македонија (ФООМ), од 2013 година, во поддршка на програмата се вклучија и канцелариите на
Детскиот фонд на Обединетите нации (УНИЦЕФ) и Фондот за население на Обединетите нации (УНФПА).

Во 2015 година, со финансиска поддршка на Фондот за население на Обединетите нации (УНФПА), ромските здравствени медијатори, заедно со 18 патронажни сестри, поминаа обука на тема Планирање на
семејството. Благодарение на обуката медијаторите се стекнаа со вештини за:
 интеракција со жените при давање услуги од семејно планирање во секојдневната работа;
 давање информации за различните методи на планирање на семејството достапни во 			
Република Македонија;
 помагање на жените да ги надминат предрасудите поврзани со користењето на одредени 			
методи за контрацепција;
 проценка на ризик од сексуално преносливи инфекции и промовирање двојна заштита;
 препознавање на потребите на одделни групи жени со цел разбирање на индивидуалните 		
ставови и верувања на жената поврзани со планирањтое на семејството.

Во 2015 година унапредувањето на програмата Ромски здравствени медијатори одеше во насока на преземање на клучни стратегиски чекори, кои, во основа, имаа цел, преку подобрување на статусот на РЗМ, да
придонесат кон унапредувањето на здравјето на Ромите. Па, така, во 2015 година се направи ревизија на
наставната програма за ромски здравствени медијатори, со цел воведување на квалификацијата Ромски
здравствен медијатор на V-Б ниво во Националната рамка на квалификации. Истата година, со финансиска
поддршка од УНИЦЕФ, 12 медијатори поминаа обука според новата програма и се стекнаа со диплома за
специјалистичко образование. Медијаторите што имаа поминато обука во претходните години полагаа дополнителни два испита за да можат да се стекнат со новата диплома
Оваа година беше подготвена и доставена нова Стратешка рамка до Владата на Република Македонија, во
која, меѓу другото, се бара целосно вработување на ромските здравствени медијатори. На тој начин тие ќе
можат целосно да ги остварат своите работни права, а, во исто време, ќе се обезбеди и финансиска одржливост на целата програмата. Покрај тоа, се подготви и Национален акциски план за здравство (2015–2020) во
рамките на Стратегијата за Ромите на Република Македонија (2014–2020). Подготовката на овој документ се
одвиваше преку консултативен процес во кој учествуваа повеќе државни институции (Министерство за труд и
социјална политика, Министерство за здравство, Институт за јавно здравје, Завод за здравствена заштита на
мајки и деца), граѓански организации што работат на унапредување на здравјето кај Ромите, ФООМ итн. За
жал, нити еден од овие два документи сè уште не е официјално усвоен од Владата на Република Македонија.
Во изминатите три години, со финансиска помош од Фондот за население на Обединетите нации (УНФПА),
континуирано се зајакнува улогата на ромските здравствени медијатотори во унапредување на сексуалното
и репродуктивното здравје кај ромското население преку одржување на обуки за планирање на семејство.
Освен тоа, се преземаа и активности за застапување на програмата ромски здравствени медијатори на локално ниво така што, минатата година, беа одржани 10 локални трибини на кои присуствуваа претставници
од општините и други локални институции.
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ВО ШУТКА ЗДРАВСТВЕНИТЕ
МЕДИЈАТОРИ ГИ ГЛЕДААТ КАКО „БОГОВИ“
Од година в година работата на ромските здравствени
медијатори сè повеќе се зголемува, но со тоа се зголемува и се подига свесноста кај Ромките за тоа како тие
треба да се грижат за своето сексуално и репродуктивно
здравје. Дел од нив сè уште се слабо информирани за
своите здравствени права, немаат матични гинеколози,
лични документи, бесплатно здравствено осигурување...
Но, затоа тука се овие профили на луѓе, кои им помагаат
полесно да се изборат со ваквите проблеми, им посредуваат за лични документи и се главни медијатори меѓу
здравствените работници и ромското население.
Сликата што можевме да ја забележиме на терен и
досегашното искуство на дел од ромските здравствени
медијатори покажува дека во некои општини одењето
на матичен гинеколог, заштитата од несакана бременост и сексуално преносливите болести сè уште се
табу-тема, но затоа, пак, дел од -Ромките со текот на
времето и со редовната комуникација со здравствениот медијатор ги промениле своите ставови, па сега
редовно одат на гинеколошки преглед, прават лабораториски испитувања и дозволуваат матичен гинеколог
да ги следи во текот на целата бременост.
Во вкупно десет општини во Македонија има еден или
по двајца здравствени медијатори што се задолжени
да се грижат за ромското население. Првата општина
што ја посетивме беше Шуто Оризари, каде што има
два ромски здравствени медијатори. Една од нив е
55-годишната Љатифа Шиковска, која повеќе од пет
години им помага на жените-Ромки за подобрување на
нивното сексуално и репродуктивно здравје.

Билтен бр.5

На терен таа се соочува со многу различни прашања и
дилеми, но секогаш се труди да им помогне во решавањето на каков и да е проблем. Од тоа што го забележавме, Шиковска е многу популарна меѓу населението
во Шуто Оризари, па тие ја гледаат како нивни спасител. Нема кој не ја познава. Таа вели дека, почнувајќи
од 2010 година, тие биле пионери во оваа работа, па
пет години подоцна добиле и дипломи дека се специјализирани за таа работа.
 Голем проблем во поликлиниката во Шуто Оризари
е тоа што тука нема гинеколози, туку од Чаир доаѓаат
трипати во неделата и им прават бесплатни гинеколошки прегледи на жените. Порано се правеше само
ехо-преглед, а сега се издаваат упати за клиника или
за дополнителни микробиолошки прегледи. Честопати
се случуваше жените да отидат на преглед кај гинеколог и таму да им го наплатат прегледот што е бесплатен или, пак, да им наплатат повеќе пари – објаснува
Љатифа Шиковска.
Таа вели дека тие им се од голема помош на Ромките
затоа што ги информираат што им следува, им посредуваат за лични документи, им помагаат да добијат
бесплатно здравствено осигурување... Според неа,
добро е тоа што сега жените знаат дека можат да се
обратат за помош кај нив, па редовно ја посетуваат
нивната канцеларија.
 Секогаш сме тука да им помогнеме на најранливите
категории. Тие луѓе не можат да чекаат, ним им е неопходна нашата помош. Како пример ќе ви кажам за едно
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24-годишно момче, кое има карцином, но нема извод
и не може да се лекува. Ние му помогнавме да добие
документи и да почне да се лекува. Се трудиме Ромките
секогаш навреме да ги информираме, да им помогнеме
со документите, да им овозможиме бесплатно лекување. Имаме над 8.000 жени во репродуктивен период,
но што е со тие жени што имаат потреба од лекување на
инфекции? Исто така, им посредуваме за вадење извод
за новороденче, како и картон за имунизација – додава
Шиковска.
Таа тврди дека редовно прават работилници за тоа
како жените да се заштитат од несакана бременост, но
додава дека некои веќе се информирани, а за некои
ова сè уште е табу-тема.
Со неа заедно на терен е и 28-годишниот Демир Муса, кој
речиси една година е вработен како ромски здравствен
медијатор и е задолжен за теренот во Шуто Оризари. Тој
објаснува дека тие, пред сè, им помагаат на жените околу
подигање на свеста за сексуалното и репродуктивното
здравје, за превентивна заштита, како и за подигање на
свеста за сексуално преносливите болести.
 Значи, со текот на времето жените се навикнаа и
сами почнаа да доаѓаат кај нас и да ги кажуваат своите
проблеми. Веќе сме познати меѓу ромското население.
Тие најчесто имаат проблем со тоа што немаат матичен
гинеколог, а им објаснуваме и како да се заштитат од
несакана бременост. Да речеме, ако постои сомнеж
дека е една жена бремена, кога ќе дојдат матичните
гинеколози во амбулантата во Шуто Оризари ја носиме
таму, се прават првите тестови и се следи бременоста –
истакнува Демир Муса.

Општина Шуто Оризари
13.311 Роми
Посетени од РЗМ во 2015
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Тој додава дека многу од нив немаат пари, па затоа им
се обраќаат, а тие им помагаат со бесплатни лекови,
масти, терапија за сексуално преносливи болести.
 Кога работиме со нивниот семеен картон, многу од
приватните работи не сакаат да ги споделуваат со нас.
Некои се срамат да одговорат на дел од прашањата
затоа што јас сум машко, додека други се послободни.
Најчесто ги упатуваме да изберат матичен гинеколог,
им посредуваме за бесплатно здравствено осигурување и им вршиме советувања за здрав живот. Реагираме и во случаите кога се соочуваат со стереотипите
дека матичниот лекар нема да сака да ги прегледа или
им бараат повеќе пари. Предност е и тоа што дел од
нив знаат што им е потребно – додава Муса.
НЕМАЛЕ НИКАКВИ ДОКУМЕНТИ, А СЕГА СЕ 		
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРЕНИ
Беше убав сончев ден кога прошетавме на улицата
„Брсјачка“ во скопската населба Шуто Оризари. Таму
во раното ноемвриско утро нè пречекаа импровизирани куќи од најлон и картон, каде што беа сместени
повеќе ромски семејства. Тоа што беше запрепастувачки беа условите во кои живеат и депонијата што се
наоѓа веднаш над нивните домови, која може да биде
потенцијален извор на зарази и на инфекции.
На почетокот на населбата нè пречекаа љубопитните
погледи на малите деца, кои ги имаше на најразлични
возрасти, заинтересирани да видат кои се непознатите
луѓе што дојдоа во нивното маало. Таму нè пречека и
23-годишната Нора Иљази, која е мајка на три дечиња.
Таа не зборува македонски јазик, па затоа здравствениот медијатор Љатифа беше наш преведувач.
Иљази нагласи дека таа ѝ помогнала многу нејзе и на
нејзините деца, со тоа што им посредувала за да добијат бесплатно здравствено осигурување, им извадила здравствена книшка и ги поднела документите што
ѝ следуваат за трето дете.

Ромски здравствен медијатор

 За еден месец ја завршивме целата процедура,
а сега почнавме и со средувањето на документите
за исплата за трето дете. Со придружба од Љатифа
пополнивме формулар и сега чекаме остварување на
правото. Дури ни помогна и бебето да прима редовна
вакцина. Ние не знаеме каде точно да се обратиме и
таа ни помогна. Свесни сме дека работата е сами да
се снаоѓаме по институциите. Јас се плашев да поднесам документи за исплата за трето дете, бидејќи сум
примател на социјална помош, па се плашев да не ми
ја укинат – додава Нора Иљази.
ЗДРАВСТВЕН МЕДИЈАТОР: АКО СТАВАТ СПИРАЛА,
МИСЛЕА ДЕКА ЌЕ ДОБИЈАТ РАК
Сексуалното и репродуктивното здравје кај една жена е
многу важно, па затоа ромските здравствени медијатори водат битки со Ромките да им докажат дека треба да
имаат матичен гинеколог и редовно да одат на прегледи во текот на целата бременост. Нивната главна
цел е да им помогнат и да ги разбијат бариерите што
постојат, како срамот, стравот и дискриминацијата.
На територијата на Карпош, Злокуќани и Ѓорче Петров
постојат двајца здравствени медијатори. Една од нив
е Алмадет Шаинова, која има 26 години, а веќе три
години работи како здравствен медијатор во Скопје, и
претходно две години била во Кочани.
Таа објаснува дека, кога почнала да работи, темите
како секс, посета на матичен гинеколог, контрацепција,
сексуално преносливи болести сè уште биле табу-тема

во мене и послободно разговараа за овие теми. Сега
повеќето од нив имаат матични гинеколози, а не како
порано кога на гинеколог одеа само кога ќе забременат
– тврди Алмадет Шаинова.
Работите оделе дотаму што тие првпат слушнале за
пап-тест, а контрацептивните средства, односно како
да се заштитат од несакана бременост, биле мислена
именка за нив.
 Некои од нив мислеа дека ако стават спирала, ќе
добијат рак. Но, ние почесто почнавме да одиме на
терен, да одржуваме работилници на кои Ромките беа
советувани како да се грижат за своето сексуално и
репродуктивно здравје, па, така, со текот на времето,
свеста кај нив се подигна – додава Шаинова.
Освен Шаинова, ромски здравствен медијатор што ја
покрива населбата Ѓорче Петров е Ервин Шиковски.
Тој, кога почнал да работи, пет месеци бил на територијата на Злокуќани, а лани од октомври ги решава
проблемите на ромското население во Ѓорче Петров.
Тој тврди дека пред да почне официјално да работи
одел на обуки за сексуално и репродуктивно здравје и
семејно планирање, кои многу му помогнале успешно
да ја врши оваа работа.
 Откако почнав да работам во населбата Даме Груев, морам да кажам дека пријатно бев изненаден во
однос на ставот на жените на овие теми. Можеби не во
целост. Дел од жените беа добро информирани, а за
дел сè уште претставуваше табу-тема. Некои воопшто
немаа посетено матични гинеколози, а на мојата врата
за првпат затропаа кога дојде време да се породат. Но,
морам да нагласам дека има жени што редовно прават
пап-тестови, одат на редовни испитувања и контроли –
истакна Шиковски.
Тој додава дека секојдневно оди на терен од 4 до 6 часа
и разговара со повеќе жени за здравствените проблеми поврзани со сексуалното и репродуктивното здравје
кои ги мачат.

и дека жените се срамеле и се плашеле воопшто да
зборуваат за ова.
 Постоеја теми, како контрацепцијата, за која првпат
слушнаа. Но, со текот на времето и со почестите разговори што ги водевме, тие сè повеќе стекнуваа доверба

Општина Ѓорче Петров
1.249 Роми
Посетени од РЗМ во 2015

Билтен бр.5

 Секогаш им отвораме семејни картони, каде што
внесуваме податоци за социоекономските услови на
семејството, картони за бременост и ризични фактори,
картони за доенче. Тие се многу од помош, бидејќи на
тој начин знаеме за што работиме со семејството и кои
се нивните потреби за лекување. Исто така, делиме
флаери и брошури кои многу помогнаа за подигање на
свеста кај Ромките. Честопати ќе собереме од три до
пет жени на кои им одржуваме едукативни работилници – вели Шиковски.
Кај него во канцеларијата, која се наоѓа во поликлиниката Ѓорче Петров, жените најчесто се обраќаат кога
имаат потреба од матичен гинеколог, посредување за
лични документи, изводи за посредништво и информации за остварување на нивните права.
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ГИНЕКОЛОЗИТЕ ГИ ПОНИЖУВАЛЕ, 			
НО ПРОБЛЕМОТ Е РЕШЕН
На вратата во канцеларијата во Ѓорче Петров затропала и 22-годишната Мони Исеновска, којa моментално
има две дечиња. Таа тврди дека голем проблем кај
Ромките преставува тоа што тие честопати се дискриминирани во општеството каде што живеат и поради
тие причини се соочуваат со здравствени проблеми.
Исеновска била на листата на млади жени што немаат матичен гинеколог и затоа се упатила кај ромскиот
здравствен медијатор за да ѝ помогне.
 Тој ми помогна да имам матичен гинеколог, каде што
редовно одев на прегледи, а откако се родија моите две деца им среди и тие да имаат матичен лекар.
Голем проблем преставува и тоа што многу од жените
се соочуваат со дискриминација од лекарите, па затоа
и дел од нив немаат матични гинеколози. Сведок сум
на таква случка. Гинеколог одби да ја прегледа жената
само затоа што е Ромка и лошо се однесуваше со неа.
Такви случаи има многу – истакна Исеновска.
Според неа, здравствените медијатори секаде им ги
отвораат вратите и им помагаат за побрзо решавање
на проблемите.
 Нашиот здравствен медијатор ни помага за обезбедување лични карти, изводи, картон за имунизација....
Но, сепак, постои и уште еден проблем. Јас таман се
ослободив да одам на лекар, на породување ми ја заборавија постелката. Оттогаш од страв немам отидено
– признава искрено Исеновска.
СЕ ОПЕРИРАВ УСПЕШНО И МИ ГО СПАСИЈА ЖИВОТОТ
Дваесетгодишна-Ромка за три месеци треба да се
породи, а нема ниту лични документи, ниту матичен
гинеколог, ниту, пак, некој ќе ја прими да се породи.
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Вака започнува приказната на Џељан Беслими, жена
во шестиот месец од бременоста, која поради административни и бирократски процедури не може да си
ги среди личните документи. Голем проблем во целата
приказна претставува тоа што без лична карта и здравствена книшка никој не ја прима да се породи во ниту
една болница.
 Не знам што ќе правам, немам никаков избор. Треба
да се породам за три месеци, а сè уште не можат да ми
се средат документите. Ми направија ДНК-тест за утврдување на татковство или крвно сродство, но решение
од Министерството за труд и социјала чекам речиси
една година, а поради тоа не можам да си извадам
лични документи – тврди Џељан Беслими.
Но, таа додава дека претходно имала здравствени
проблеми, била оперирана од инфекција и биле ставени четири дрена. Првин не сакале да ја примат ниту
во болницата во Тетово ниту во болницата во Гостивар. Меѓутоа, тука за неа биле ромските здравствени
медијаторки, со чие посредство невладината организација и помогнала и платила 2.000 евра за операцијата.
Тие и го спасиле животот.
 Медијаторките ми помогнаа многу. Имав болки во
стомак, ама не можев да одам на гинеколог. Заедно со
нив отидовме, таа ме прегледа и не ми наплати ништо.
Беше закажана операција, а таа чинеше 2.000 евра,
пари што ги дадоа од невладина организација. Плус,
ми плаќаа за терапијата – истакна Беслими.

Општина Тетово
2.357 Роми
Посетени од РЗМ во 2015
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Ромски здравствен медијатор

ЗА ПРВПАТ ИМАМЕ РОМКА ЗАИНТЕРЕСИРАНА 		
ДА СТАВИ СПИРАЛА
Низ целата здравствена голгота заедно со неа поминале и двете здравствени медијаторки во Тетово. Една
од нив е 29-годишната Шефкете Хамза, која речиси
четири години се занимава со оваа работа и им помага
на Ромките да дојдат до лични документи, да имаат матичен гинеколог, да не ги дискриминираат и да добијат
бесплатно здравствено осигурување.
 На почетокот, кога почнавме со работа, пред четири
години, ова беше табу-тема за нив, но сега веќе свеста
добро е развиена и тие сами доаѓаат кај нас во канцеларија и бараат помош. Најчесто се обраќаат бремени
жени, жени што немаат лични документи и жени што
немаат матичен гинеколог – тврди Хамза.
Според неа, дел од жените се срамат да зборуваат на
теми какви што се сексуално преносливите болести и
контрацепцијата.
 Честопати организираме едукативни работилници на
овие теми, им делиме флаери, сè со цел да им помогнеме да ја сфатат потребата од гинеколог, од редовни прегледи и колку сето тоа може да им помогне за правилно
да го одржуваат своето сексуално здравје – истакна
Хамза.

Освен неа, на територијата на Тетово веќе четири години работи и 27-годишната Демири Туркијан. Таа тврди
дека по толку време, разговори и објаснување на оваа
тема, има заинтересирана жена-Ромка која сака да
стави спирала против забременување. Но, таа одлучила тоа да го направи во Скопје.

Општина Гостивар
1.904 Роми
Посетени од РЗМ во 2015

Билтен бр.5

612

 Почнаа да непрашуваат и за спирала и им го објаснуваме начинот на кој може да се постави и ги упатуваме каде можат да го направат тоа. Веќе имаме жена
што е заинтересирана да стави спирала, од што се гледа дека сме успеале да им објасниме дека е тоа многу
нормална работа и дека ништо не е опасно за нивното
здравје. Има жени што кријат од своите мажи дека
сакаат да стават спирала за да не им прават проблеми
– тврди Туркијан.
И двете едногласно објаснуваат дека имале случај на
14-годишно момче кое починало од карцином само
затоа што немало лични документи и никој не сакал да
го прегледа како итен пациент. Но, дека имало и такви
случаи на жени кои сè уште се пораѓале дома, а, пак,
тие што ќе се породат во болница, ако немаат пари да
платат, го земаат бебето од болницата и бегаат.
МИСЛАТ ДЕКА АКО КОРИСТАТ КОНТРАЦЕПЦИЈА,
ЌЕ ОСТАНАТ СТЕРИЛНИ
„Повеќето од жените не сакаа да користат контрацепција бидејќи мислеа дека создава стерилност, но
ние им објаснивме дека контрацепцијата не создава
стерилност, туку дека можат да ја користат само одреден период, доколку потоа сакаат повторно да бидат
бремени“.
Ова е само еден од примерите што ни ги наброи 25-годишната Ајтен Селмани, која година и пол работи како
здравствен медијатор на територијата на Гостивар.
Постојат многубројни примери, кои Селмани ни ги раскажа и ни објасни во какви сè ситуации се нашле, само
затоа што ромската традиција и култура си го прават
своето, па дури и кога е во прашање репродуктивното
здравје кај жената.
 Голем проблем преставува тоа што помладите не
смеат да одат на гинеколог, само за да не помислат во
околината дека се бремени и дека ја прекршиле традицијата да останат невини сè додека не се омажат. А,
нормално не сфаќаат дека на гинеколог не се оди само
од тие причини, но се плашат што ќе се зборува за нив.
Такви случаи имаме многу – вели Ајтен Селмани.
Меѓутоа, таа со нас го сподели и здравствениот проблем
што го имала една жена-Ромка, која лекарите не сакале
да ја прегледаат поради начинот на кој била облечена
и како се однесувала. Педесетгодишната жена и откако
ги родила двете деца никогаш не била на гинеколог.
Второто дете имало 13-14 години. Кога здравствените
медијаторки ја посетиле дома, во разговор таа им објаснила дека подолго време има обилно крвавење.
 Ние веднаш реагиравме и братот на мојата колешка,
кој е доктор од ромска националност, среди жената да
се прегледа. Потоа ја препратија на клиники, но, откако
ја видел, лекарот не сакал да ја прегледа, наводно
зашто имала срцеви проблеми. По наше инсистирање
жената беше прегледана на клиника и имаше тумор
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на матка. Веднаш ѝ беше направена операција, но ако
ние не се вмешавме, никој немаше ни да ја прегледа –
истакна Селмани.
Таа додава дека тие секојдневно се на терен и со жените разговараат за нивните здравствени проблеми,
за здравствените и животни стилови, за потребата од
матичен гинеколог, им посредуваат за лични документи.
Заедно со неа на терен е и 22-годишната Исније Пини,
која исто така повеќе од една година работи како ромски здравствен медијатор. Таа ни го раскажа проблемот што го имале со гинекологот, кој, под изговор дека
има многу пациенти, не можел да ги прими женитеРомки.
 Гинекологот не сакаше да ги прими пациентите, ама
ние неколку пати разговаравме неа и го решивме тој
проблем. Најчесто на терен одиме и разговараме со
нив, но на почетокот се срамеа уста да отворат. Дури
ни викаа „Пазете што зборувате, да не ве слушне некој“. Помладите не сакаа да одат на гинеколог за да не
ги караат дома дека направиле некоја грешка. Кај нас
перцепцијата е дека на гинеколог оди само жена, не
девојка, бидејќи таква е традицијата – истакна Пини.

ПРЕМИНАЛА ПРЕКУ ОЗБОРУВАЊАТА ВО ОКОЛИНАТА
И СЕГА РЕДОВНО ОДИ НА ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
Со осуда од семејството и околината се соочила 21-годишната Јасмина Точи од Гостивар, која подолг период
имала проблеми со менструалниот циклус и никако не
смеела да отиде на гинеколог уплашена од помислата
што ќе речат за неа, како се оудила немажена да посети лекар и дали е бремена.
 Речиси една година имав проблем со менструалниот
циклус, четири месеци не ми доаѓаше, па после ќе ми
дојдеше и така подолг период. Но, знаете каква е кај
нас традицијата, поради озборувањето од околината не
отидов на гинеколог. Медијаторите дојдоа дома и разговараа со мајка ми, која исто така го имаше ставот –
што ќе речат другите? Тогаш тие ѝ рекоа дека се работи
за моето здравје, па подобро тоа отколку озборувањата,
и така ја убедија – тврди Точи.
Таа додава дека откако била на гинеколог ѝ потврдиле дека нема здравствени проблеми, туку дека имала
некакви проблеми со хормоните. Точи вели дека ако
не отишла, цело време ќе се плашела дека има некое
тешко заболување. Според неа, сите млади девојкиРомки треба редовно да одат на гинеколошки прегледи и да не се оптоваруваат озборувањата и ставот на
околината, бидејќи за здравјето се работи.

Општина Карпош

Општина Штип

615 Роми

2.195 Роми

Посетени од РЗМ во 2015
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400

Посетени од РЗМ во 2015

305

Ромски здравствен медијатор

Ѝ ОБЕЗБЕДИЛ МАТИЧЕН ГИНЕКОЛОГ, ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ И БЕСПЛАТНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ
Азбија е четиримесечно бебе од населбата Средорек
во Куманово, која, кога бевме во посета на нејзиното
семејство, постојано се смееше и се дружеше, додека
нејзината мајка, 20-годишната Енесија Рамадановиќ,
ни раскажуваше со какви сè здравствени проблеми
се соочила додека го родила бебето. За среќа, Азбија
се родила здрава. Нејзината мајка постојано повторуваше: „Нека е здрав и жив, тој и неговото семејство,
многу ни помогна“, а тоа се однесуваше на здравствениот медијатор Ервин Реџеповски, кој бил тука во текот
на целата бременост на Рамадановиќ и ѝ помогнал да
ги преброди најтешките моменти.
 Немав матичен гинеколог, а не знаев ни каде да се
обратам. Кога ми кажаа дека има здравствен медијатор,
отидов кај него и го замолив да ми помогне. Тој ми најде
матичен гинеколог, одев редовно на прегледи, бидејќи
имав и проблеми, имав некаква инфекција, и бебето
беше свртено наопаку. Маж ми немаше лични документи, лична карта и здравствено осигурување. Најпрвин се
среди тоа за него, а подоцна средивме документи и за
бебето. Исто така, ни помогна да го оствариме правото
за 5.000 денари – тврди Енесија Рамадановиќ.
За сите нејзини проблеми и дилеми се погрижил ромскиот здравствен медијатор Ервин Реџеповски, кој има
22 години, а речиси година и пол му помага на ромското
население. Тој дневно два часа е во канцеларија и ја
средува администрацијата и шест часа е на терен и разговара со жените-Ромки за сите нивни проблеми и дилеми поврзани со сексуалното и репродуктивното здравје.
 Понекогаш на терен одам сам, понекогаш со патронажната сестра. Со неа ми е полесно, затоа што жените тогаш се послободни и поотворено разговараат
за проблемите што ги мачат. Со текот на времето сите
ме научија и многу добро сум прифатен. Разговараме
за потребата од матичен гинеколог, им објаснувам кај
кој да одат, им средувам за лични документи, изводи,
картон за имунизација – тврди Реџеповски.
Тој додава дека кај жените-Ромки мошне е развиена свеста во последната година, откако почнале сè
почесто да разговараат на овие теми. Според него, со
оглед на тоа што се работи за поголема населба, каде
што има повеќе ромски семејства, тој смета дека има
потреба од уште еден здравствен медијатор.

СЕ ПЛАШЕЛЕ ОД КОНТРАЦЕПЦИЈА, НО СО
ВРЕМЕ ГО НАДМИНУВААТ ПРОБЛЕМОТ
„Дали жената има матичен гинеколог?“, „Дали е
информирана за контрацепција, сексуално преносливи болести, превенција на рак на дојка?“, „Кој вид
контрацептивни средства користи?“, „Дали направила пап-тест?“ Овие неколку прашања се само дел од
анкетниот лист што жената-Ромка од Штип и околината
во репродуктивен период му ги одговара на ромскиот
здравствен медијатор кога ќе седне да поразговара со
неа на оваа тема.
Во Штип во моментов има две здравствени медијаторки. Една од нив е Анифе Дурмишова-Шаќирова,
која има 27 години и е една од нововработените преку
Министерството за здравство.
Таа повеќето од своето работно време го поминува на
терен во разговор со жените, да им ја објасни потребата од матичен гинеколог, да им каже како да се заштитат од несакана бременост и да им ги објасни последиците од сексуално преносливите болести.
Таа вели дека за повеќето од жените овие прашања се
уште се табу тема, а дел од нив воопшто не слушнале
за контрацепција.
 Морам да признаам дека дел од жените со кои
разговаравме, сè уште не слушнале како можат да се
заштитат од несакана бременост, кондомите не им се
достапни, а се плашат од спирала. Ретко се случува
некоја жена да дојде и за овие прашања да се обрати
кај нас. Најчесто ние одиме на терен и разговараме со
нив, им објаснуваме дека е тоа за нивно добро и дека
немаат никаква потреба да се плашат – додава Анифе
Дурмишова.
Таа тврди дека со текот на времето сфаќаат дека мора
да имаат матичен гинеколог, кој ќе ја следи нивната
бременост и дека контрацептивните средства не се
страшни и опасни за користење. Дурмишова сподели
со нас пример за една 16-годишна девојка, која немала никакви документи, а во текот на разговорот со неа
и по симптомите што им ги опишала, сфатиле дека е
бремена.

Општина Кочани

Општина Делчево

1.951 Роми

651 Роми

Посетени од РЗМ во 2015

Билтен бр.5

675

Посетени од РЗМ во 2015

574
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 Сè што беше во наша можност, ние и помогнавме.
Ѝ средивме за документи, сега има матичен гинеколог
и редовно оди на прегледи и испитувања – истакна
Дурмишова.
Таа, исто така, ни објасни како ѝ помогнале на 33-годишна жена која имала крвавење одреден период и во
разговор со нив го споделила здравствениот проблем
со кој се соочувала. Тие ја упатиле на гинеколог, при
што испаднало дека имала спонтан абортус, со што
навреме било спречено да не дојде до сепса.
Дурмишова додава дека на терен најчесто оди со
патронажната сестра и голема предност има тоа што
таа со нив зборува на нивниот народен јазик, па на тој
начин тие се поопуштени да ги споделат своите здравствени проблеми. Според неа, најголемите проблеми
кај Ромките во репродуктивниот период е тоа што немаат лични документи, контрацепцијата е табу-тема, а
за заштита од сексуално преносливи болести не сакаат
ни да слушнат.
 Многу често се случува кога ќе им се споменат овие
теми да се засрамат и воопшто да не сакаат да разговараат. Но, затоа ние преку разговори и работилници
се трудиме да го промениме тој нивни став – истакна
Дурмишова.
ЗДРАВСТВЕНИТЕ МЕДИЈАТОРИ ВО КОЧАНИ ИМ
ПОМАГААТ ЗА МАТИЧЕН ГИНЕКОЛОГ, ЛИЧНИ
ДОКУМЕНТИ, ИМ ДЕЛАТ КОНДОМИ...
Веќе три години, колку што работи ромскиот здравствен медијатор во Кочани, зголемен е бројот на Ромки
што бараат помош од гинеколог. Кај нив веќе свеста е
подигната на повисоко ниво, па тие редовно за своите
здравствени проблеми се упатуваат на гинеколошки
прегледи, на бесплатен пап-тест и прават редовни
испитувања во текот на целата бременост.

кој редовно е на терен заедно со патронажните сестри
и ги информира за потребата од матичен гинеколог, потоа ги информира за правата што им следуваат според
здравствениот систем, а на терен, исто така, им делат
и кондоми. Според неговото досегашно искуство, Идиќ
вели дека контрацепцијата и сексуално преносливите
болести сè уште се табу-тема и не сакаат воопшто да
разговараат за тоа.
 Почесто нашите посети се заедно со патронажната
сестра, која разговара со нив, затоа што со мене како
машко малку се срамат да разговараат на тие теми.
Жените што немаат матичен гинеколог ги упативме
и веднаш го средивме тој проблем. Исто така, многу
често ги придружуваме за вадење лични документи,
изводи, здравствени книшки. Им ја објаснуваме процедурата и секогаш сме тука кога имаат потреба од нас
– тврди Серџат Идиќ.
Тој додава дека откако почнал да се занимава со оваа
работа, се чувствува некоја промена, но сè уште треба да се работи за да се искоренат дел од сфаќањата.
Според него, младите се посовремени и полесно ги
прифаќаат работите, за разлика од постарите жениРомки.
 На една жена ѝ помогнавме да го оствари своето
право за трето дете. Маж ѝ е во затвор и таа беше
сосема сама со трите деца. Исто така, имавме неколку
семејства што не ги вакцинирале децата редовно, па
ние им помогнавме да се среди тоа – објаснува Идиќ.
Него најчесто можете да го најдете во ромската населба во близина на факултетот, како им објаснува на
Ромките како да ги остварат своите права низ македонскиот здравствен систем.
ГО ИЗГУБИЛА БЕБЕТО, ЗДРАВСТВЕНАТА КНИШКА
Ѝ ЈА ЗАДРЖАЛЕ, А ЗДРАВСТВЕНИОТ МЕДИЈАТОР
Ѝ ГО СПАСИЛ ЖИВОТОТ
„Серџат многу ми помогна, многу“. Вака својата приказна ја започна 35-годишната Румије Ашмедова,
која пред неколку месеци го изгубила своето бебе во
последниот месец од бременост. Нејзината трогателна
приказна таа ни ја раскажа во придружба на ромскиот
здравствен медијатор, за кој во неколку наврати рече
дека ѝ помогнал многу и дека ако не бил тој таа можела
да се зарази од сепса и да умре.
Ашмедова објаснува дека била трудна и дека била
пред породување, но дека во последниот месец работите се искомплицирале и таа морала да роди мртов
плод во болницата во Скопје.

Задолжен за да им помогне на жените во репродуктивниот период во овој град е 25-годишниот Серџат Идиќ,
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 Ние немаме пари да платиме за здравствените
услуги, лековите, прегледите и поради тоа ми ја задржаа здравствената книшка во брзата помош. Ми рекоа
дека нема да ми ја дадат сè додека не платиме. Но, јас
откако родив мртов плод добив големи болки и морав

Ромски здравствен медијатор

да одам на матичен лекар. Немав здравствена книшка,
а тие не ми ја даваа сè додека не платам. А, кажете ми
како да платам кога немам пари? Тогаш Серџат отиде
и ги убеди да ми ја вратат здравствената книшка и се
договори кога ќе имам пари да платиме на двапати –
тврди Румије Ашмедова.
Таа е само една од многубројните жени-Ромки во Кочани кои се соочиле со слични проблеми, дел поради
тоа што немаат финансии, а дел затоа што немаат ниту
лични документи.
РОМКИТЕ ВО ДЕЛЧЕВО ПОЧНАЛЕ ДА ПРАВАТ
ПАП-ТЕСТОВИ
Секој град носи различна приказна. По неколку часа
возење пристигнавме во Делчево, каде што во здравствениот дом нè пречека 23-годишниот Безит Безитовски, кој речиси една година работи како ромски здравствен медијатор и им помага на Ромките да обезбедат
лични документи, да најдат матичен гинеколог, да
добијат бесплатно здравствено осигурување, да прават
редовни гинеколошки прегледи и пап-тестови....
Тој тврди дека свеста кај Ромките е на повисоко ниво
за разлика од порано, па се случува и тие самите да
ги посетат во нивната канцеларија, која Безитовски
ја дели со две патронажни сестри. Се случува дневно,
најчесто по три-четири часа, да биде надвор од канцеларија на терен и да ги посетува жените во репродуктивниот период во нивните домови и да им објаснува
кои сè права можат да ги остварат.
 Ги советуваме дека редовно треба да посетуваат
гинеколог, да прават редовни испитувања, потоа честопати разговараме како да го остварат своето право за
трето дете, бесплатно здравствено осигурување и им
посредуваме за вадење лична документација – истакна
Безит Безитовски.
Тој додава дека тоа што е многу чудно е и што постарите Ромки често одат на прегледи и ги прифаќаат
нивните совети. Дека свеста е подигната на повисоко
ниво покажува и тоа што кога отишле на терен во село
Тработивиште во околината на Делчево со мобилната
амбуланта преку „Хера“ и Министерството за здравство

Билтен бр.5

за да извршат бесплатни пап-тестови, на тие прегледи
се јавиле дури 13 жени, на кои прегледите им се извршени веднаш.
Безитовски додава дека сега добиле нова задача
преку Министерството за здравство, а тоа е да одат и
во градот во кој работат да бараат бремени жени, да
прават база на податоци и нив да ги советуваат што сè
треба да прават во текот на бременоста. Ваквите мерки
дошле откако во последниот период имаше неколку
случаи на починати родилки и новороденчиња.
ДЕВОЈЧЕТО ШТО ТРЕБАЛО ДА ПЛАТИ 300 ЕВРА
ЗА ПОРОДУВАЊЕ ДОБИЛО БЕСПЛАТНО		
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ
Со насмевка на лицето и расположена за дружење нè
пречека малата Елиф, која веќе има наполнето една
година, откако нејзината мајка, 18-годишната Елсина
Ибраимова, се судрила со административните процедури во македонскиот здравствен систем. Во периодот
кога таа требала да се породи, имала само 17 години и
била малолетна, па немала никакви лични документи.
Во текот на целото време со неа бил Безитовски, кој ѝ
помогнал полесно да помине низ административните
лавиринти.
 Кога се породив, бев малолетна и немав ниту лична
карта. Ме породија во Здравствениот дом во Делчево,
но јас немав никакво здравствено осигурување, а без
тоа ми бараа да платам дури 300 евра. Од кај да најдам
толку пари? Заедно со Безит извадив лична карта, која
ја заложивме во болницата за да излезам додека да
средиме со здравственото осигурување. Целата процедура траеше два-три месеци, но успеавме да го решиме проблемот – тврди Ибраимова.
Таа додава дека здравствените медијатори им се од
голема помош, затоа што заедно со нив во институциите во секое време вратите им се отворени. Ибраимова
вели дека за сè што има проблем, било да е здравствен
или средување за некакви документи, таа се обраќа
до Безитовски и заедно со него наоѓаат решение за
проблемот.
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СТАТИСТИКА
Општина Ѓорче Петров

Општина Карпош
Упатени

Го оствариле
правото

131

89

42

16

140

124

Имунизација

67

34

Социјална заштита

20

6

400

269

Услуги
Здравствени услуги
Лична документација

Право на здравствени осигурување

Вкупно:

Упатени

Го оствариле
правото

Здравствени услуги

136

116

Лична документација

113

92

Право на здравствени осигурување

93

72

Имунизација

78

61

Социјална заштита

58

47

478

388

Упатени

Го оствариле
правото

Услуги

Вкупно:
Општина Тетово

Општина Шуто Оризари
Упатени

Го оствариле
правото

Здравствени услуги

559

513

Здравствени услуги

80

72

Лична документација

231

181

Лична документација

84

67

Право на здравствени осигурување

587

489

Право на здравствени осигурување

132

63

Имунизација

442

401

Имунизација

78

69

Социјална заштита

210

72

Социјална заштита

73

53

2.029

1.656

447

334

Упатени

Го оствариле
правото

Услуги

Вкупно:

Услуги

Вкупно:
Општина Штип

Општина Гостивар
Упатени

Го оствариле
правото

Здравствени услуги

150

89

Здравствени услуги

76

35

Лична документација

86

20

Лична документација

50

23

132

96

Право на здравствени осигурување

44

16

94

38

Имунизација

72

24

150

67

Социјална заштита

63

15

612

310

305

113

Упатени

Го оствариле
правото

Услуги

Право на здравствени осигурување
Имунизација
Социјална заштита

Вкупно:

Услуги

Вкупно:
Општина Делчево

Општина Кочани
Упатени

Го оствариле
правото

Здравствени услуги

108

101

Здравствени услуги

136

117

Лична документација

168

148

Лична документација

166

104

Право на здравствени осигурување

231

179

Право на здравствени осигурување

153

120

Имунизација

77

66

Имунизација

60

60

Социјална заштита

91

87

Социјална заштита

59

40

675

581

574

441

Услуги

Вкупно:
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Услуги

Вкупно:
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МЕДИЈАТОРИ

Љатифе Шиковска

Демир Муса

Алмадет Шаинова

Здравствен дом Шуто Оризари
sikovska@yahoo.com

Здравствен дом Шуто Оризари
demirmusa1987@yahoo.com

Здравствен дом Ѓорче Петров
osmanovaalmadet@yahoo.com

Ервин Шиковски

Шефкете Хамза

Турќан Лимани

Здравствен дом Ѓорче Петров
ervin_sikovski@yahoo.com

Здравствен дом Тетово
s.hamza@sonce.org.mk

Здравствен дом Тетово
l.turkjan@gmail.com

Ајтен Селмани

Исније Пини

Ервин Реџеповски

Здравствен дом Гостивар
selmani23@yahoo.com

Здравствен дом Гостивар
pini.isnije@yahoo.com

Здравствен дом Куманово
ervin-93@hotmail.de

Анифе Дурмишова Шаќирова

Серџат Идиќ

Безит Безитовски

Здравствен дом Штип
asakirova@yahoo.com

Здравствен дом Кочани
neko_idik@yahoo.com

Здравствен дом Делчево
bezit56@yahoo.com
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