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Почитувани,

Пред вас го имате првиот број на весникот на Иницијативата на жени од Шуто Оризари, посветен 
на актуелните состојби при остварувањето на репродуктивното здравје и права на жените, со 
посебен осврт на Ромките како ранлива група граѓанки.

Имајќи ги предвид предизвиците со кои се соочуваат при остварување на правото на 
репродуктивно здравје, овој весник е наменет за институциите кои се надлежни да иницираат 
процеси, да носат одлуки и да ја следат нивната имплементација вo насока на унапредување на 
репродуктивното здравје на жените.

Иницијативата на жени од Шуто Оризари е неформална група на активистки која во рамки на 
своите активности врши теренски посети на жени од Шуто Оризари и од други општини каде 
што живее ромско население, вршејќи едукации од областа на антенаталната заштита и 
репродуктивното здравје и права. Нашата мисија се состои од унапредување на 
репродуктивното здравје на Ромките со оглед на нивните специфични потреби како 
маргинализирана група во општеството.

Во првиот број на весникот нудиме анализи на бариерите за пристап до репродуктивно здравје 
на Ромките, посебно дискриминацијата во здравствените установи и незаконската наплата на 
здравствените услуги. Воедно, правиме ретроспектива на активностите и достигнувањата во 
работењето на Иницијативата на жени од Шуто Оризари, како и анализа на здравствените 
индикатори поврзани со репродуктивното здравје на жените во Република Македонија.

Искрено се надеваме дека информациите од весникот ќе ви помогнат да ги продлабочите 
вашите знаења и ќе ве поттикнат на идни активности поврзани со промена на закони и 
политики, но и дека ќе ви помогнат при следењето и спроведувањето на истите од аспект на 
остварување и унапредување на репродуктивното здравје на сите жени.

Срдечен поздрав,

Салија Беќир Халим, 
Иницијатива на жени од Шуто Оризари

Вашите мислења и коментари се 
добредојдени.

Пишете ни на 
inicijativanazani.sutoorizari@gmail.com
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Следна активност на Иницијативата беше 
протестниот перформанс пред Министерството за 
здравство на 3 ноември 2015 година. Повторно 
побаравме матичен гинеколог за жените од нашата 
општина. Веднаш по настанот добивме покана од 
министерот за здравство кој ни даде ветување дека 
ќе распише оглас за дополнителни 15.000 денари 
како субвенција за гинеколог во Шуто Оризари, а во 
меѓувреме гинеколозите од Чаир да доаѓаат трипати 
во неделата.

Ветувањето не беше исполнето, со образложение 
дека нема ниту еден пријавен гинеколог за огласот 
кој беше распишан. Во меѓувреме, не 
функционираше ни времената мерка со која беше 
предвидено трипати во неделата да доаѓаат 
гинеколози, односно доаѓаа еднаш во неделата, за по 
некое време да не доаѓаат воопшто.

Маките на жените од оваа општина не престануваа, 
па истражувањето за четвртата Карта со оценка на 
заедницата, кон крајот на 2015 година, покажа дека 
една жена починала две недели по 
породувањето, едно новороденче починало два 
дена по породувањето и една жена се породила 
во домашни услови во седмиот месец од 
бременоста со мртов плод.

Покрај немањето на матичен гинеколог, изостануваа 
и предвидените посети од страна на патронажната 
служба во текот на бременоста. Сето ова беше 
причина Иницијативата повторно да организира 
протестен перформанс во јуни 2016 година. 
Протестниот перформанс го реализиравме со цел да 

ВЕСНИК НА ЖЕНИТЕ 
ОД ШУТО ОРИЗАРИ04

Иницијативата на жени од Шуто Оризари е 
неформална група на активистки кои се борат за 
унапредување на репродуктивното здравје и права 
на Ромките од Шуто Оризари и на други ранливи 
групи. Нашите активности започнаа во почетокот на 
2014 година, кога недостигот од матичен гинеколог 
веќе повеќе години предизвикуваше огромни штети 
за жените од Шуто Оризари, општина со над 8000 
жени во репродуктивен период.

Во јуни 2014 година организиравме настан за 
собирање потписи од граѓани за отворање на 
гинеколошка ординација во Шуто Оризари, на кој 
добивме голема поддршка од нашите сограѓани и 
собравме околу 2.300 потписи кои потоа ги 
доставивме до Министерството за здравство.

Во 2015 година, Министерството за здравство воведе 
мерка со која беше предвидено еднаш во неделата 
да доаѓаат гинеколози од поликлиниката „Чаир“ во 
амбулантата во Шуто Оризари. Ова решение не беше 
ефективно бидејки гинеколозите не можеа ниту да 
упатуваат, ниту да издаваат рецепти, ниту пак да 
следат бремености.

Незадоволни од немањето слух од надлежните за 
актуелниот проблем, организиравме и прес-
конференција за медиумите со цел да алармираме за 
проблемот со недостигот од матичен гинеколог во 
Шуто Оризари.

Проблемите во врска со остварување на правата на 
жените до основните гинеколошки прегледи не 
запираа, а за тоа зборува случајот со  Ромка од Шуто 
Оризари која беше во осмиот месец од бременоста и 
го имаше посетено својот матичен гинеколог само 
двапати. Таа немаше направено ниту едно 
испитување на плодот, освен ехо-преглед поради тоа 
што немаше доволно средства постојано да оди на 
гинеколог во поликлиниката во Чаир и затоа 
воопшто не одеше на лекар. Се случуваше да  нема 
доволно пари за автобус и да се враќа пеш од Чаир 
до Шуто Оризари, во осмиот месец од бременоста.

Жените се соочуваа и сè уште се соочени со 
незаконска наплата кај другите матични гинеколози.  
Дополнително им се наплаќа од двесте до илјада 
денари за ехо-преглед. Според нашето истражување 
Карта со оценка на заедницата, во 2015 година, на 
55% од жените им била наплатена услугата во 
ординациите на матичните гинеколози.

АКТИВИЗМОТ НА 
ЖЕНИТЕ ОД ШУТО 
ОРИЗАРИ ЗА 
ПОЗИТИВНИ ПРОМЕНИ 
ВО ЗАЕДНИЦАТА

Иницијатива на жени од 
Шуто Оризари

ги алармираме надлежните и градоначалникот на 
општината Шуто Оризари  итно да преземат мерки за 
жените од нашата општина да добијат матичен 
гинеколог, поголема посетенoст на патронажните 
служби и спроведување на мерките од Програмата 
за активна здравствена заштита на мајки и деца.

Повторно наидовме на игнорирање од 
Министерството за здравство со образложение дека 
Р. Македонија се соочува со недостиг на гинеколози 
и нема заинтересирани гинеколози за Шуто 
Оризари.

По ова ние не запревме со нашите барања, 
организиравме медиумски активности и  герила 
акција во нашата општина. Во јуни 2016 година, 
претставничка на Иницијативата на жени од Шуто 
Оризари, Салија Бекир Халим  имаше можност да се 
обрати пред Комитетот за економски, социјални и 
културни права во Женева, каде што ги 
презентираше  проблемите  со кои се соочуваат 
Ромките од Шуто Оризари при остварувањето на 
нивното репродуктивно здравје.

Комитетот за економски, социјални и културни права 
при ОН ги препознава нашите потреби и даде 
препораки до Р. Македонија да ги преземе сите 
неопходни мерки за зголемување на бројот на 
гинеколозите и за овозможување пристап до 
гинеколошки здравствени услуги на сите жени во 
нивите општини, а особено го споменува и посочува 
Шуто Оризари.
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Комитетот за економски, социјални и културни права 
при ОН ги препознава нашите потреби и даде 
препораки до Р. Македонија да ги преземе сите 
неопходни мерки за зголемување на бројот на 
гинеколозите и за овозможување пристап до 
гинеколошки здравствени услуги на сите жени во 
нивите општини, а особено го споменува и посочува 
Шуто Оризари.
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ВО ТАА НАСОКА, 
АПЕЛИРАМЕ:

{ Министерството за здравство да ги 
преземе сите неопходни мерки за 
остварување на репродуктивното здравје и 
права на Ромките како ранлива група на 
граѓанки, преку вклучување на сите 
засегнати страни во процесот на креирање 
на политики за таа цел;

{ Фондот за здравствено осигурување на 
Република Македонија да поведе сметка за 
елиминирање на незаконската наплата на 
гинеколошките услуги кои се бесплатни. 

Комитетот ја повика државата веднаш да ѝ стави крај 
на  практиката за незаконита наплата за надоместоци 
и да следи дали приватните даватели на здравствени 
услуги ги почитуваат договорите за извршување 
здравствени услуги.

Во јуни 2017 година, Иницијативата на жени од Шуто 
Оризари на барање на новата министерката за труд и 
социјална политика, новиот министер за здравство и 
министерот без ресор, претседателот на 
здружението на приватни гинеколози и 
претставници од граѓански организации 
учествуваше на работна средба со цел изнаоѓање на 
решение за проблемот со матичен гинеколог за Шуто 
Оризари.

По три месеци во Шуто Оризари е отворена 
ординација на матичен гинеколог односно, во Шуто 
Оризари започна со работа д-р Вјолце Мбиара.

Сето ова за нас како Иницијатива и за жените од 
Шуто Оризари е огромен напредок, но 
Иницијативата на жени од Шуто Оризари е овде за 
будно да го следи процесот на работењето на 
новоотворена ординација  и останува да ја јакне 
ромската заедница за важноста и начините за 
остварување на нивните права за подобро здравје.

Здравствените индикатори поврзани со 
репродуктивното здравје на жените покажуваат 
нееднаквости, не само помеѓу одделни региони и 
земји, туку и внатре во одредена земја. Причина за 
тоа се сè поголемите социјални нееднаквости кои ја 
компромитираат еднаквоста во пристапот до 

1здравствени услуги . Имено, здравствените 
проблеми се поизразени кај мајките со пониско 
образование, со понизок социо-економски статус, 
кај одредени етникуми и кај жените од руралните 

2подрачја . Во Република Македонија нема доволно 

податоци кои би го покажале влијанието на 
социјалните детерминанти врз сите индикатори 
поврзани со репродуктивното здравје од причина 
што нашиот здравствен информативен систем тоа не 
го овозможува, но сепак дисегрегацијата на 
одредени индикатори, како на пример доенечката 
смртност, тоа експлицитно го покажува, односно таа 
е повисока кај мајките од ромската етничка 

3заедница . 

Постоечките податоци покажуваат дека одредени 
неповолни фактори се акумулираат кај Ромките: 
низок процент на оние со завршено основно 
образование (67,1% кај ромското население 
наспроти 97,4% кај општата популација), висок 
процент на тинејџерски бракови (11,9% на возраст 
под 15 години и 47% на возраст под 18 години 
наспроти 1,4% под 15 години и 10,7% под 18 години 

4,5кај останатото население) и многудетност . Голем 
број на истражувања покажуваат дека Ромките се 
соочуваат со различни видови на бариери во обидот 
да се обезбедат со услуги поврзани со 
репродуктивното здравје и тоа главно: нерегулиран 
граѓански статус, финансиски бариери, 

6информативни, културолошки и јазични бариери .

Услугите за репродуктивно здравје се дел од сите три 
нивоа на здравствената заштита, што е регулирано 
со Законот за здравствена заштита и Законот за 
здравствено осигурување на РМ кои гарантираат 
еднаков пристап и забрана за дискриминација по кој 

7било основ . Министерството за здравство, пак, 
преку неколкугодишни превентивни програми има 
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СОСТОЈБА И 
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ПРЕПОРАКИ 
Здравствениот систем мора да ја има 
предвид хетерогеноста на жените за да 
може да ги надмине разликите во 
социоекономскиот статус и во пристапот до 
здравствени услуги преку:

{ Воспоставување сеопфатен систем за 
собирање, известување, анализа и следење 
на податоци поврзани со здравствени 
нееднаквости;

{ Креирање годишни програми во 
консултативен и мултисекторски процес со 
учество на засегнатите заедници и 
здруженија за поблиску да се земат предвид 
потребите од терен и креирање на мерки 
врз основа на факти, докази, истражување; 

{ Унапредување на организациската 
поставеност на здравствената заштита, со 
посебен осврт кон човечките ресурси и 
постигнување порамномерна покриеност со 
здравствен кадар.
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Секој граѓанин има право и должност да го чува и 
унапредува сопственото здравје и здравјето на 

1другите . Уставната гаранција за правото на 
здравствена заштита на сите луѓе подеднакво ја 
вклучува обврската на државата да обезбеди 
пристап и достапност до здравствени услуги, 
отстранувајќи ги сите околности кои имаат 
ограничувачко влијание.

Непречениот пристап до правото на здравје е од 
особено значење за жените во репродуктивен 
период, во насока на обезбедување грижа, следење 
и унапредување на здравјето на родилката и на 
доенчињата, односно  обезбедување здравствени 
услуги поврзани со бременоста на сите нивоа на 
здравствена заштита. Унапредувањето на квалитетот 
и еднаквоста во пристапот до здравствените услуги 
за мајките и децата, со посебен фокус на ранливите 
групи, впрочем, е една од специфичните цели на 

2Програмата на Владата на Република Македонија , со 
чие реализирање, меѓу другото, се очекува да се 
постигне безбедно мајчинство и да се подобри 
пристапот и квалитетот на здравствените услуги за 
мајките и децата, со фокус на ранливите групи.

Од искуството и работата на Народниот 
правобранител неспорно произлегува дека 
имплементација на ова право во практика за 
ранливите групи, особено за Ромките, е отежната. 
Загрижува повеќегодишната перцепција за 
нееднаквост во пристапот до здравствена заштита на 
бремените Ромки, со што се придонесува кон 
недоверба во институциите и во решенијата за 
ефикасно надминување на проблемите во пристапот 
до ова право. 

Наведеното особено е видливо во пристапот до 
правото на редовна, навремена и соодветна 
гинеколошка здравствена заштита, што укажува дека 
сè уште има прашања на кои треба да им се посвети 
сериозно внимание, а кои како слабости 
последователно се нотирани во годишните извештаи 
на Народниот правобранител од 2010 година до 

3денес .

Имено, во однос на правото на примарна 
гинеколошка заштита на Ромките, Народниот 
правобранител интервенира од 2009 година, кога 
заштита на правата побараа 1235 Ромки. 

Како последица на ваквата состојба, Ромките од Шуто 
Оризари често се принудени да изберат матичен 
гинеколог во друга општина, со што во практика се 
појави нов проблем поврзан со незаконска наплата 
на здравствени услуги кои се бесплатни. 

Првично, во 2012 година, ХЕРА - Асоцијацијата за 
здравствена едукација и истражување преку 
претставка го информира Народниот правобранител 
за спроведено теренско истражување во општината 
Шуто Оризари, во врска со остварувањето на 
здравствените права поврзани со гинеколошките 
услуги на жените и девојките во оваа општина. 
Притоа, со интервјуирање на  жени и девојки кои 
посетиле матичен гинеколог се дошло до заклучок 
дека матичните гинеколози, и покрај синото 
картонче, без исклучок наплаќале за извршените 
услуги иако станувало збор за нивни пациенти кои 

ПАЦИЕНТКИТЕ РОМКИ 
СЕ ПОЧЕСТО 
ПРИЈАВУВААТ 
НЕЗАКОНСКА НАПЛАТА 
КАЈ ГИНЕКОЛОГ

Васка Б. Мустафа 
Заменик-народен правобранител на РМ
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за цел да го унапреди репродуктивното здравје на 
жените и тоа преку Програмата за активна 
здравствена заштита на мајките и децата, 
Програмата за рана детекција на малигни 
заболувања (карцином на грлото на матката и 
карцином на дојка) и Националната програма за 
јавно здравје. Од особено значење за постигнување 
на поголема еднаквост во пристапот до услуги има 
Програмата за партиципација при користењето 
на здравствена заштита на одделни заболувања 
на граѓаните и здравствена заштита на родилките 
и доенчињата во РМ со која се покриваат трошоци 
за партиципација за одредени услуги поврзани со 
мајчинството за осигурани жени. Почнувајќи од 2016 
година, партиципацијата за истите тие услуги за 
неосигурани жени се покрива преку Програмата за 
активна здравствена заштита на мајките и децата. 
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ПРЕПОРАКИ 
Здравствениот систем мора да ја има 
предвид хетерогеноста на жените за да 
може да ги надмине разликите во 
социоекономскиот статус и во пристапот до 
здравствени услуги преку:

{ Воспоставување сеопфатен систем за 
собирање, известување, анализа и следење 
на податоци поврзани со здравствени 
нееднаквости;

{ Креирање годишни програми во 
консултативен и мултисекторски процес со 
учество на засегнатите заедници и 
здруженија за поблиску да се земат предвид 
потребите од терен и креирање на мерки 
врз основа на факти, докази, истражување; 

{ Унапредување на организациската 
поставеност на здравствената заштита, со 
посебен осврт кон човечките ресурси и 
постигнување порамномерна покриеност со 
здравствен кадар.
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унапредува сопственото здравје и здравјето на 

1другите . Уставната гаранција за правото на 
здравствена заштита на сите луѓе подеднакво ја 
вклучува обврската на државата да обезбеди 
пристап и достапност до здравствени услуги, 
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и унапредување на здравјето на родилката и на 
доенчињата, односно  обезбедување здравствени 
услуги поврзани со бременоста на сите нивоа на 
здравствена заштита. Унапредувањето на квалитетот 
и еднаквоста во пристапот до здравствените услуги 
за мајките и децата, со посебен фокус на ранливите 
групи, впрочем, е една од специфичните цели на 

2Програмата на Владата на Република Македонија , со 
чие реализирање, меѓу другото, се очекува да се 
постигне безбедно мајчинство и да се подобри 
пристапот и квалитетот на здравствените услуги за 
мајките и децата, со фокус на ранливите групи.

Од искуството и работата на Народниот 
правобранител неспорно произлегува дека 
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до ова право. 

Наведеното особено е видливо во пристапот до 
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3денес .
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за цел да го унапреди репродуктивното здравје на 
жените и тоа преку Програмата за активна 
здравствена заштита на мајките и децата, 
Програмата за рана детекција на малигни 
заболувања (карцином на грлото на матката и 
карцином на дојка) и Националната програма за 
јавно здравје. Од особено значење за постигнување 
на поголема еднаквост во пристапот до услуги има 
Програмата за партиципација при користењето 
на здравствена заштита на одделни заболувања 
на граѓаните и здравствена заштита на родилките 
и доенчињата во РМ со која се покриваат трошоци 
за партиципација за одредени услуги поврзани со 
мајчинството за осигурани жени. Почнувајќи од 2016 
година, партиципацијата за истите тие услуги за 
неосигурани жени се покрива преку Програмата за 
активна здравствена заштита на мајките и децата. 
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биле здравствено осигурени. Покрај наведеното, 
истражувањето потврдило дека матичните 
гинеколози на здравствено осигураните пациенти во 
ниту еден случај не им наплаќале само износ за  
задолжителна партиципација која следува само за 
ограничен број интервенциии како што е ПАП-тестот, 
туку им било наплаќано за земен брис, ЕХО-преглед, 
во различен износ, услуги кои се целосно бесплатни.

Народниот правобранител, имајќи ја предвид 
сериозноста на случајот и заклучоците од 
теренското истражување на ХЕРА, кои укажуваат 
дека матичниот гинеколог наплаќа за услуга за која 
или е пропишана партиципација или е бесплатна, за 
ваквата состојба го извести Фондот за здравствено 
осигурување на РМ. Притоа укажа дека со ваквото 
постапување од страна на гинеколозите се 
повредуваат правата на Ромките, кои поради 
необезбеден матичен гинеколог во местото на 
живеење, дополнително се изложени на финансиски 
трошоци за посета на гинеколог во друга општина. 
Понатаму, незаконската наплата негативно влијае и 
се одразува на семејниот буџет на овие семејства, 
кои во најголемиот број се невработени или 
корисници на права од социјална заштита, со што 
истите се одвраќаат од  редовно вршење на 
гинеколошки прегледи за следење на состојбата, 
особено кај жените во репродуктивниот период.  

Воедно, Народниот правобранител проценува дека 
укажувањата на Ромките дека поради етничката 
припадност неосновано се одбивани за избор на 
матичен гинеколог и препратени во други приватни 
здравствени установи, не е ништо друго освен 
дискриминација, која е забранета и со домашната и 
меѓународната регулатива. 

Во 2016, а и во тековната година, зачестено се 
доставуваат претставки од Ромки за повреда на 
правата со незаконска наплата на здравствените 
услуги кои инаку се бесплатни, со што се потврдува 
дека проблемот сè уште постои и дека се потребни 
сериозни заложби од страна на државата за негово 

системско решавање.

Во претставките доставени до Народниот 
правобранител се укажува дека матичните 
гинеколози недоволно се грижат за нивното здравје 
и во текот на прегледите не им се посветува 
потребното внимание, не им се прават редовни 
контроли на притисокот, тежината, ниту им се даваат 
совети за начинот на исхрана и земање витамини во 
текот на бременоста.

Во последно време, Ромките почесто се охрабрени 
до крај да се утврдат состојбата и повредата на 
нивните права. 

Народниот правобранител овој проблем го 
презентира и на неколку обуки организирани од 
граѓански организации за заштита на здравствените 
права на граѓаните, а во секојдневните контакти со 
граѓаните при посетата на канцеларијата на 
Народниот правобранител ги информира за нивните 
права и бара од нив согласност фактички, и во 
соработка со надлежните органи да се потврдат 
наводите за повреда на правата, преку тестирање 
ситуација, за што подготвеност покажа и Фондот за 
здравствено осигурување на РМ. 

Надлежните органи постапувајќи по интервенциите 
на Народниот правобранител вршеа и сè уште вршат 
контрола и инспекциски надзор во приватни 
здравствени установи, кои и во претходниот период 
биле предмет на постапување како на Народниот 
правобранител, така и на Фондот за здравствено 
осигурување. Воедно, овој проблем беше разгледан 
на состанок организиран од Комисијата за заштита 
на правата на пациентите на Град Скопје, во мај 2017 
година, и нотиран во Годишниот извештај на 
Народниот правобранител за 2016 година. 

РЕФЕРЕНЦИ
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ПРЕПОРАКИ ДО 
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА 
ЗДРАВСТВО:

{ Да преземе афирмативни мерки и да ги 
вклучи сите актери, пациенти, државни 
институции и приватни гинеколози со цел да 
се изнајде долгорочно решение кое ќе биде 
во корист на пациентките; 

{ Целосно да ги имплементира 
препораките на меѓународните тела со кои 
државата е повикана да ѝ стави крај на 
незаконската наплата на надоместоци преку 
ФЗОМ и да следи дали приватните даватели 
на услуги во целост ги почитуваат 
договорите за извршување здравствени 
услуги согласно коишто работат.
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презентира и на неколку обуки организирани од 
граѓански организации за заштита на здравствените 
права на граѓаните, а во секојдневните контакти со 
граѓаните при посетата на канцеларијата на 
Народниот правобранител ги информира за нивните 
права и бара од нив согласност фактички, и во 
соработка со надлежните органи да се потврдат 
наводите за повреда на правата, преку тестирање 
ситуација, за што подготвеност покажа и Фондот за 
здравствено осигурување на РМ. 

Надлежните органи постапувајќи по интервенциите 
на Народниот правобранител вршеа и сè уште вршат 
контрола и инспекциски надзор во приватни 
здравствени установи, кои и во претходниот период 
биле предмет на постапување како на Народниот 
правобранител, така и на Фондот за здравствено 
осигурување. Воедно, овој проблем беше разгледан 
на состанок организиран од Комисијата за заштита 
на правата на пациентите на Град Скопје, во мај 2017 
година, и нотиран во Годишниот извештај на 
Народниот правобранител за 2016 година. 

РЕФЕРЕНЦИ

1. Устав на РМ, член 39

2. Програма за активна здравствена заштита на 
мајките и децата во РМ за 2017 година („Службен 
весник на РМ“ бр.192/16)

3. Годишните извештаи  за степенот на 
обезбедувањето почитување, унапредување и 
заштита на човековите слободи и права може да 
се најдат на веб-страницата www.ombudsman.mk

РЕПРОДУКТИВНОТО ЗДРАВЈЕ 
И ПРАВА НА РОМКИТЕ 11

ПРЕПОРАКИ ДО 
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА 
ЗДРАВСТВО:

{ Да преземе афирмативни мерки и да ги 
вклучи сите актери, пациенти, државни 
институции и приватни гинеколози со цел да 
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ВЕСНИК НА ЖЕНИТЕ 
ОД ШУТО ОРИЗАРИ12

4расте и бројот на смртни случаи кај родилките . 
Според Светската здравствена организација, 
смртноста на доенчињата и матерналната смртност 
се највисоки во земјите во развој каде што постојат 
неповолни социоекономски услови, односно висока 
стапка на сиромаштија и нееднаковст, недоволен и 
несеопфатен пристап до примарна здравстевна 
заштита, недостиг на гинеколошки установи и обучен 
лекарски кадар, како и низок степен на вложувања 

5во здравствената заштита на мајките и децата . 
Оттука, јасна е поврзаноста на смртноста кај 
доенчињата и родилките со системското скратување 
на основните гинеколошки услуги и необезбедување 
услуги за унапредување на репродуктивното здравје 
во заедницата каде што живеат Ромки. 

Во мрежата на здравствена заштита, жените имаат 
право да изберат лекар-специјалист по гинекологија. 
Според начелото на достапност на здравствените 
услуги, здравствените услуги се достапни и 
пристапни за сите пациенти без дискриминација, а 
пациентите можат да го изберат или променат 
матичниот лекар и/или здравствената установа, во 

6рамки на здравствениот систем . Законот за 
спречување и заштита од дискриминација забранува 
неоправдано правење на разлика, односно 
нееднакво постапување врз основа на расата, бојата 
на кожата и етничка припадност во здравствената 

7заштита , што во конкретниот случај би значело 
автономно право на жената да го избере својот 
матичен гинеколог без ограничување. 

Принципот на автономија на пациентот во однос на 
изборот на лекар е гарантиран во повеќе 
меѓународни документи, меѓу кои и Конвенцијата за 
елиминација на сите форми на дискриминација врз 

8жената . Државата има обврска да ги почитува и 
гарантира правата на сите поединци кои се наоѓаат 
на нејзина територија и потпаѓаат под нејзина власт 
без какво било разликување, особено во поглед на 

9раса, боја на кожа и други околности . 

Покрај зголемената толеранција кон Ромите во 
1нашето општество , тие сè уште се соочуваат со 

сериозни пречки во остварувањето на нивните 
права поради нивната раса, боја на кожата и етничка 
припадност. Во одредени средини, како на пример 
Шуто Оризари, Ромките подолго време се соочуваат 
со ограничен пристап до гинеколог поради фактот 
што во нивната средина нема здравствена установа 
која нуди гинеколошки услуги. Како резултат на 
системската дискриминација врз Ромите, тие се 
соочуваат и со ограничен пристап до гинеколог и во 
други општини, па гинеколозите одбиваат да ги 

2евидентираат Ромките за свои пациентки . 

Ефектите од дискриминациското постапување на 
здравствените работници не е ограничено само на 
предизвикување на негативни емоционални 
доживувања како чувството на пониженост, 
навреденост, обесправеност, туку се многу 
посериозни. Податоците укажуваат на зголемена 

3доенечка смртност кај ромските доенчиња . 
Истовремено, со растот на смртноста кај доенчињата 

РЕПРОДУКТИВНА 
ПРАВДА ЗА РОМКИТЕ

Наташа Бошкова, 
адвокатка

Гинеколошките здравствени услуги се специфични за 
потребите на заштита и унапредување на женското 
здравје, па затоа, државата има обврска да ја 
елиминира дискриминација на жените во пристапот 
до здравствени услуги врзани со планирање на 
семејството, бременост, раѓање и постпородилен 

10период . Комитетот изрази загриженост поради 
акутниот недостиг на гинеколози во државата, 
особено во руралните средини и средините 
претежно населени со Роми, а воедно ѝ препорача 

на државата „да ги преземе сите неопходни мерки 
за зголемување на бројот на гинеколозите и за 
овозможување пристап до гинеколошки 
здравствени услуги на сите жени во нивите 
општини, а особено во Шуто Оризари“.

Ниту едно разликување кое се врши по основ на 
етничката припадност не може објективно да се 
оправда во современо демократско општество 
изградено на принципте на плурализмот и 

11почитување на различните култури . Државата има 
обврска да обезбеди ефикасна законска гаранција за 
заштита на репродуктивното здравје на жените, 
посебно на припадничките на ромската етничка 

12заедница . Фактот што државата подолг период не 
презема активности во насока на обезбедување на 
гинеколошки услуги во средината каде живееат 
Ромки, претставува двојна дискриминација врз нив 
во областа на здравствената заштита. 

Еден од начините за промена на ваквата состојба е 
користење на достапните правни механизми за 
поднесување на индивидуални или колективни 
тужби против поединечни здравствени установи 
заради ограничувањето на Ромките да пристапат до 
матичен гинеколог. Долгогодишниот недостиг на 
гинеколог во средини каде што живеат Ромките, и 
покрај укажувањата на домашните и меѓународните 
организации за негативните ефекти од ваквата 
состојба, претставува солидна основа за 
поднесување тужба против државата и за барање 
системско решавање на проблемот со 
дискриминацијата врз Ромките. 

Ангажирањето на гинеколог во општина Шуто 
Оризари, секако е позитивен исчекор по 
долгогодишаната борба на Ромките и здруженијата 
кои ги поддржуваат. Но, не смееме да заборавиме 
дека една мерка не е доволна да се справиме со 
системската дискриминација која со години се 
потхранува и одржува. 

РЕПРОДУКТИВНОТО ЗДРАВЈЕ 
И ПРАВА НА РОМКИТЕ 13

ИМЕНО, НЕОПХОДНО Е 
ДРЖАВАТА:

{ Да преземе мерки за елиминирање на 
дискриминацијата на Ромите, зајакнување 
на жените, подобрување на квалитетот на 
здравствените услуги и унапредување на 
целиот систем на здравствената заштита;

{ Во целост да ги имплементира 
препораките од меѓународните тела кои се 
однесуваат на унапредување на 
репродуктивното здравје и права на 
Ромките.

бр.1, ноември, 
2017 година,  Скопје 
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