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ВОВЕД
Преку теренските активности кои ги спроведува ХЕРА во ромската заедница на
целата територија на Македонија, се забележува дека Ромите сѐ уште имаат проблеми
во реализирањето на своите здравствени права, како резултат на дискриминацијата,
но и поради комуникациските бариери кои се јавуваат меѓу Ромите и здравствените
работници, што директно влијае врз пристапот и квалитетот на добиените и понудените
здравствени услуги.
Од тие причини, ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување,
со финансиска поддршка од Фондацијата Отворено општество – Македонија и во
соработка со Центарот за семејна медицина при Медицинскиот факултет – Скопје,
реши да му пристапи на овој проблем и да работи на подобрување на комуникацијата
и нивото на соработка меѓу здравствените работници и Ромите како приматели
на здравствени услуги. Одлучивме оваа заедничка цел да ја остваруваме преку
спроведување обуки за развивање на комуникациските вештини за обезбедување
на поквалитетни здравствени услуги во ромската заедница, кои ќе бидат наменети за
здравствените работници кои работат со пациентите Роми.
Преку модулите опфатени во овој Прирачник сакаме да ги запознаеме
здравствените работници со тоа како културолошките навики и традиционалните
пракси влијаат врз здравјето на Ромите, односно како преку унапредена културолошка
сензибилизација може да се подобри комуникацијата и соработката меѓу лекарите
и пациентите, што директно влијае врз пристапот и квалитетот на добиените и
понудените здравствени услуги. Авторите на модулите во Прирачникот се лекари кои
имаат искуство во нудењето на здравствени услуги во ромската заедница, искуство
кое, преку едукација, можат да го пренесат на своите колеги.
Само заедно можеме да ги промениме нештата! Тоа е мотото кое нè води
во нашите настојувања заеднички да ги промениме комуникацијата, ставовите,
однесувањето, квалитетот на услугите и, конечно, да ја подобриме соработката и да ја
зголемиме довербата меѓу здравствените работници и пациентите Роми.
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ПРЕДЛОГ-АГЕНДА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА
ОБУКАТА:
30 мин.

 Вовед, претставување на учесниците, запознавање
со агендата и целите на обуката

15 мин.

 Пополнување на пред-тест прашалник од страна на
учесниците

1 час.

30 мин.
1 час.

 Презентација на Модул I: Културолошки
карактеристики на ромската популација во
Македонија
 Вежба
 Ручек

45 мин.

 Презентација на Модул II: Вештина на комуникација
со Ромите, темел на здравствената грижа

45 мин.

 Вежба

15 мин.

 Пауза

45 мин.

 Презентација на Модул III: Културолошки
компетенции на здравствените работници и
соработници

45 мин.

 Вежба

30 мин.

 Пополнување на пост-тест прашалник, рефлексија
на обуката, заклучоци и затворање на обуката
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МОДУЛ I:

КУЛТУРОЛОШКИ
КАРАКТЕРИСТИКИ НА
РОМСКАТА ПОПУЛАЦИЈА
ВО МАКЕДОНИЈА

Автор: д-р Горан Андоновски
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Цели на модулот:


Запознавање со културните карактеристики на ромската популација;



Сензибилизација кон културолошките разлики на другите заедници.

Потребни материјали за презентацијата: Пауерпоинт-презентација, хартија, флипчарт,
фломастери и селотејп.

1. Културолошка свесност
1.1. Дефинирање на културата
Културата, општо земено, се однесува на човековата активност; различните
објаснувања на поимот „култура“ се одраз на различните теории и критериуми на
разбирање и оценување на човековата активност. Културата традиционално се смета
како најстара човечка одлика, она што го одделува човекот од животните. Културата
го обезбедува опстанокот на цивилизацијата. Таа настанала кога настанал и човекот.
Културата ја сочинуваат две компоненти: традиционалните норми, верувања,
вредности и однесувања, од една страна, и поединецот, од друга страна, кој активно
влијае врз измените на културните традиции и со својата интеракција станува основен
двигател во промената на традиционалните елементи на културата. Со тоа може
да се заклучи дека културата претставува збир од материјални и духовни
вредности кои се под влијание на традиционалните рамки и на современите
промени кои го формираат прифатливото однесување на членовите на едно
општество. Карактеристичниот начин на однесување на поединецот не претставува
културна вредност ако не е дел од обичаите и однесувањата на групата – општествените
норми на однесување ги претставуваат правилата на однесување во една култура.

1.2. Карактеристики на културата:


Вредности – претставуваат прифатени верувања за правилното однесување
во рамките на една култура;



Закони (норми) – пишани правила на однесување на членовите на
општеството кои се во директна врска со наградите или санкциите;



Обичаи и морал – непишани, но прифатени правила на однесување од
мнозинството припадници на една култура.
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Исто така, едни од обележјата на културата се следниве:
1) Создавање на културата – тоа значи дека се создава од меѓусебната врска на
три независни системи: идеолошки, технолошки и организациски.
2) Адаптивен процес – таа се менува и процесот на промена е приспособлив и
подложен на влијанија однадвор, од поединци или други култури. Доколку тој процес
не се одвива, општеството би било статична (неменлива) целост.
3) Преносливост на културата – значи дека се пренесува од генерација на
генерација по пат на социјализација (преку семејството, училиштето и верските
институции).
4) Културата е пријатна реакција – таа ги задоволува како биолошките така
и психолошките потреби на поединецот и општеството, а кога ќе исчезнат тие потреби,
тогаш истовремено исчезнуваат и елементите на културата.
5) Културата е заедничка за сите припадници на одредено општество –
таа е збирен феномен, ја делат припадниците на една заедница, а ја одржуваат
преку законите и обичаите. Освен тоа, таа може да се пренесува и усвојува и во другите
географски и културолошки оддалечени заедници.
6) Културите се слични, но сепак различни – секоја култура има свои сфаќања,
верувања, музика, образование, уметност, мода итн.
Сличностите и разликите се во начините и методите на донесување и користење
на секој елемент кој ја чини културата. Токму тие разлики влијаат врз специфичното
однесување на поединците припадници на различните култури.
7) Културата е трајна и таа наградува – ги задоволува еднакво и основните
биолошки, како и научените потреби – ако тие се задоволуваат согласно нормите,
однесувањето е наградено и тоа ги зајакнува веќе постојните норми.
8) Културата е приспособлива категорија – значи дека се приспособува
на промените предизвикани од развојот на науката и технологијата, иновациите,
промените во средината итн. Културата го насочува однесувањето, но и промените во
однесувањето ја менуваат културата.
9) Културата е организирана и интегрирана – сите делови од културата преку
меѓусебна интеракција се стремат кон усогласување со општите вредности, верувања
и моралните основи на пошироката култура.
10) Културата ги пропишува однесувањата – таа претпоставува идеални
стандарди на однесување на своите припадници кои се наградуваат и со тоа се
зајакнуваат. Од друга страна, пак, казните и стигматизацијата им се закануваат на оние
кои го нарушуваат пропишаното и посакувано однесување во една култура.

1.3. Промена на културните вредности
Три категории културни вредности влијаат врз однесувањето и комуникацијата
меѓу припадниците на едно општество:
1) Вредности насочени кон другите – тие го одразуваат ставот на општеството
за прифатливиот однос на поединецот кон групите во рамките на самото општество.

2) Вредности насочени кон средината – тие го претставуваат односот
кон науката и технологијата, природата, физичкото опкружување и религијата.
3) Вредности насочени лично кон себе – тие ги претставуваат погледите на
поединецот за тоа што е пожелно или непожелно однесување за него како поединец
во рамките на одредена култура.

1.4. Промена на културните карактеристики
Постојат значителни разлики во следниве карактеристики на културата:
1) Промена на вредностите – општествените вредности константно се
менуваат. Постојат два феномена кои ја објаснуваат постојаноста и промената на
вредностите: животниот циклус (вредностите кои денес ги имаат младите со текот на
нивното стареење ќе станат слични на оние кои ги има постариот општествен сегмент,
а вредностите на иднината ќе бидат слични на вредностите кои ги имаат денешните
млади луѓе) и феноменот на смена на генерации (постепено ќе дојде до смена на
актуелните вредности со вредностите на младите луѓе).
2) Промена на односот работа – забава – се јавува сѐ поголема желба за
слободно време.
3) Намалено влијание на семејството – семејството како клучен посредник во
генерацискиот пренос на темелните општествени вредности почнува да го губи своето
традиционално значење. На пример, поради вработеноста на двајцата родители
децата ги одгледуваат образовните институции, а освен тоа, една од карактеристиките
на современото општество е високиот процент на разведени лица.
4) Изменето влијание на религијата – намалувањето на влијанието на верските
институции доведува до измена на општествените вредности.
5) Промена на образовните институции – позитивни промени: постојат два
тренда – сѐ повеќе млади ги посетуваат високообразовните институции (што значи
сѐ пообразована работна сила), изменета методологија, односно нов пристап кон
образованието.
Иако бројот на запишани ученици е многу помал во однос на неромското
население, најголемиот напредок на Ромите во последните години е во делот на
образованието, каде што има студенти на многу факултети низ сите европски
земји.
(Една од најновите мерки се бесплатните магистерски студии за Роми под
покровителство на Амбасадата на Велика Британија во Република Македонија.)
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2. Културолошки знаења
2.1. Историски и демографски факти за Ромите
Ромите се народ од индоевропско потекло. За нивното потекло постојат повеќе
теории; се вели дека се потомци на стариот народ Дравиди кој живеел во Пенџаб
(северен регион на Индија), а нивното доаѓање во Европа, односно во Македонија,
било во Х век.
Тие се раселени насекаде низ светот и немаат своја матична држава. Нивниот
број е околу 12.000.000 (некои тврдат дека толкава е бројката на Ромите само во Европа).
Најмногу ги има во Турција (5.000.000).
На Балканот најбројни се во Бугарија (500.000), додека во Македонија бројот
на ромската популација изнесува 53.859 според пописот од 2002 година (секако, ова не
ја отсликува вистинската бројка, ако се земат предвид природниот прираст, браковите
со странски државјани/ки, миграцијата на ромско население од Косово и секако, што
е најактуелно во последниве години, економската емиграција на Ромите во западните
земји – н.з.).
Најголемата населба на ромско население во Европа е Столипиново, предградие
на Пловдив, Бугарија, со вкупно 50.000 жители, кои живеат во крајно лоши услови, со
нерешени круцијални прашања како што се водоснабдување, отстранување на отпад и
фекалии, огромни рестрикции во снабдувањето со електрична енергија (само 6 часа во
текот на ноќта).
Како резултат на ваквите услови, ќе останат запаметени големите епидемии на
хепатит А во 2006 и 2009 година.
Интересно како податок за нив е да се спомене дека Ромите се „урбано“
население, бидејќи во Република Македонија 96 % од вкупното ромско население
живее во градовите, претежно во Скопје, но во поголем број се присутни и во Прилеп,
Куманово, Штип, Кочани, Тетово, Гостивар, Битола.
Од руралните места најзастапени се во источниот регион на Скопско Поле, во
селата Петровец, Идризово, Кадино, Мралино итн.
Интересно е да се напомене дека во овој регион специфично е што меѓусебната
комуникација се одвива претежно на албански јазик. Дури и голем број од ромското
население во оваа околина се декларираат како Маљоци, т.е. косовски Роми, коишто
се роднинско-пријателски тесно поврзани со ромското население на Косово во многу
поголем обем отколку со останатото ромско население во Македонија.
Во Скопје главно се населени во Шуто Оризари (13.201 од вкупно 17.357 жители
според пописот од 2002 година), што ја прави општина со предоминантно ромско
население од речиси 80 %.
Од 1996 година, со промените на Законот за локална самоуправа, Шуто Оризари
е единствена општина каде што официјален јазик е ромскиот јазик.
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2.2. Ромска култура и традиција
Ромската култура не е единствена, универзална, поради фактот што тие
постојано патувале и мигрирале и со тоа примале културни вредности од другите
народи, но истовремено вршеле и влијание врз нив. Во основата на сѐ лежи способноста
на Ромите за привикнување и приспособување кон средината и луѓето кои живеат во
одреден регион.
Ромите говорат на ромски јазик, со неколку дијалекти (џамбаски, баруџиски...).
Постојат неколку подгрупи во ромската популација во Република Македонија, кај кои
дури и говорниот јазик во некоја мера се разликува. Карактеристично е тоа што во секој
од овие дијалекти се употребуваат и зборови и изрази специфични за домицилното
население од тоа подрачје.
Речиси сите припадници на ромската популација знаат на која подгрупа тој/таа
припаѓа и имаат мислења и/или предрасуди во однос на другите подгрупи. Така, на
пример, ќе речат: Ковачите се пообразовани, Баруџии (Барутчии – н. з.) се нарекуваат
така бидејќи во минатото користеле барут, Топанлии се познати како погалантни и
поеснаф од другите, Џамбази работеле со коњи и трговија и го истакнуваат недостигот
на љубезност и постојаност на оваа ромска група, „Само од Гњилане се вистински
муслимани...“
Ромското население е претежно од муслиманска вероисповед, иако има
припадници и на христијанската (православни, католици и протестанти), па дури и
јеховини сведоци (сите тие се во мал процент застапени во однос на Ромите што се
муслимани).
Иако се претежно со муслиманска вероисповед и следствено на тоа најголем
празник им е Бајрам, Ромите ги почитуваат и празнуваат и другите празници, како што
се Ѓурѓовден, Василица, Илинден, како и 8 Април, кој е прогласен за Меѓународен ден
на Ромите во далечната 1971 година, во Лондон, на I светски конгрес на Ромите, кога е
промовирана и ромската химна („Џелем, џелем…“) и официјалното знаме на Ромите.
Ромите се талентиран и музикален народ и се извонредни танчари, пејачи и
свирачи. Иако често е воочливо влијанието на мнозинското население врз изворниот
ромски мелос, сведоци сме на примери каде ова влијание е двонасочно, па
автентичниот ромски мелос има огромно влијание врз локалната музика (на пример,
популарното фламенко од Шпанија).
Ромското население се облекува како и сите други, според финансиските
можности, а народната женска облека, т.е. носија (шалвари и елек), која е едно од
традиционалните обележја, секогаш со живи бои и цветни дезени, може да се види
само на веселби, свадби, сунети итн.
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3. Стереотипи, предрасуди и
дискриминација
3.1. Стереотипи
Стереотип е поедноставена ментална слика на еден индивидуалец или
група на луѓе кои делат одредени карактеристични (или стереотипни) квалитети.
Стереотипите се ригидни, делумно вистинити, а многу често ирационални ставови што
луѓето ги создаваат за некоја група (на пример, Црногорците се мрзливи, Јапонците се
работохолици, Русите се пијаници итн.). Стереотипот претставува слика заснована врз
предрасуда или полувистина која му се придава на „другиот“ или себе си врз основа на
припадност на некоја група.
Стереотипот може да биде позитивен или негативен, но речиси секогаш, кога ќе
се примени на ниво на единка, е невистинит. Така, на пример, стереотипот „Германците
се вредни, организирани и дисциплинирани“ претставува стереотипизација на ниво на
нација, но применет на единка која му припаѓа на германскиот народ, а е мрзлива и
дезориентирана, се појавува како сосем погрешен и невистинит.
Стереотипот е купчето во кое ги фрламе сите припадници на одредена група
без оглед на нивните реални поединечни својства. Стереотипизацијата претставува
процес во кој категоризираните припадници на групата добиваат групни социјални
или психолошки својства и со тоа се избегнува напорот да се размислува за конкретни
единки.
Првично стереотипи се создаваат во семејството, уште во детската возраст, во
градинката и училиштето, а подоцна во пошироката социјална средина, на работното
место и во општеството.

3.2. Предрасуди
Предрасуди се ирационални ставови и мислења за некого или нешто, кои се
создадени без претходно проверени факти и докази. Најчесто, предрасудите имаат
негативна конотација, манифестирани со осудување, омаловажување, непријателски
став кој најчесто се базира врз нереални основи (аверзија, фрустрации, страв) насочени
кон некоја група.
Како за многу други, така и за Ромите постојат многубројни стереотипи и
предрасуди:
„Ромите се валкани, лажат, крадат, необразовани се, мрзливи се, просат, не се
грижат за децата, не почитуваат повозрасни и авторитети, избувливи се, но ги бидува
за веселби...“
Од ова се гледа дека за Ромите постојат поголем број негативни предрасуди
во однос на позитивните. Причина за таквата состојба е недоволното познавање на
ромската култура и начин на живот. Исто така, луѓето немаат доволно лични контакти
со припадниците на ромската заедница и не се доволно информирани за нив.

Ромите имаат развиено чувство за лична хигиена, иако честопати живеат на
маргините на општеството, во тешки услови, без водовод и канализација.
Во однос на лажењето и крадењето, стереотипот што ја следи групата е,
всушност, карактеристика на индивидуата, во обем не различен од индивидуите кои
се припадници на други народи. Напротив, кај повеќето Роми честа, односно „чистиот
образ“ има примарно значење.
Многу се емотивни, со висок степен на емпатија, така што меѓу Ромите речиси и
нема да сретнете возрасно или немоќно лице да е оставено само на себе; тоа е најчесто
згрижено кај најблиските роднини (живеењето во заедница е сѐ уште во висок процент
застапено кај ромското население). Грижата за децата пак има примарно значење за
Ромите.
Просењето, за жал, е сѐ уште застапено, но не поради мрзливост. Тоа се
должи на повеќе фактори: лоша социо-економска состојба, неедуцираност. Честопати
малолетни Роми, со желба да помогнат во подобрување на семејната економска
состојба, го запоставуваат училиштето и можеме да ги забележиме како мијат стакла
на автомобили на градските крстосници.
Нагласената емотивност кај повеќето од Ромите, честопати на граница со
импулсивност, и чувството за праведност ја потиснува во втор план материјалната
страна и прагматичноста.
Позитивно е што конструираните стереотипи може да се деконструираат.
Меѓутоа тоа е долготраен процес во кој треба се вклучи целото општество, но и
поединецот.

3.3. Дискриминација
Дискриминација е недозволено и неоправдано правење разлики меѓу луѓето
во однос на раса, пол, возраст, боја на кожата, етничка припадност, вера, сексуална
ориентација, имотна состојба, образование, политичка ориентација, општествен
статус и слично. Дискриминацијата може да биде директна (отворена) и индиректна
(институционална).
Директна дискриминација врз дискриминаторска основа е секое неповолно
постапување, разликување, исклучување или ограничување кое како последица
има или би можела да има одземање, нарушување или ограничување на еднаквото
признавање или уживање на човековите права и основни слободи, споредено со
третманот кој го има или би можело да го има друго лице во исти или слични услови1.
Таквата дискриминација лесно се забележува и докажува. Затоа е потребно да ја
знаеме дефиницијата за индиректната дискриминација и можностите за нејзино
санкционирање.
Индиректна дискриминација врз дискриминаторска основа е секое ставање на
некое лице или група во неповолна положба во споредба со други лица, со донесување
очигледно неутрални одредби, критериуми или со преземање на определени практики,
освен кога таквите одредби, критериуми или практики произлегуваат од оправдана
1

Чл. 6 (1) од Закон за спречување и заштита од дискриминација.
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цел, а средствата за постигнување на таа цел се соодветни и неопходни2.
Наспроти споменатите видови на дискриминација, постои и т.н. „позитивна
дискриминација“, која претставува преземање и спроведување на афирмативни
мерки за намалување или елиминирање на фактичката нееднаквост, која настанала
како резултат од претходна дискриминација. Не се сметаат за дискриминација
афирмативните мерки кои имаат за цел заштита на маргинализираните групи, со цел
да се елиминираат или да се намалат фактичките нееднаквости, ако разликувањето
е оправдано и пропорционално на целта и со цел да се обезбеди нивен природен
развој и ефективно постигнување на нивното право на еднакви можности во споредба
со други лица, групи на лица или заедници3. Пример за позитивна дискриминација
се Ромите во нашата држава, кои претходно биле и сѐ уште се дискриминирани, па
така, преку институциите се преземаат низа афирмативни мерки за надминување
и намалување на нееднаквоста. Клучни подрачја за афирмација се образованието,
здравствената и социјалната заштита, домувањето, вработувањето, културата, спортот,
информирањето, медиумската застапеност и сл.
Борбата со дискриминацијата во едно современо општество се води активно
преку образованието, науката, културата, медиумите, законодавството и преку
организирање кампањи, настани, трибини, дебати, јавни расправи, хуманитарни акции
и други активности за промоција на вистинските вредности и добрите меѓучовечки
односи.

4. Антрополошки карактеристики на
Ромите
Развојот на ромскиот народ е многу слаб и бавен и тие се еден од
најнееманципираните, најнеитегрираните и најнеразвиените народи во светот. Обично
ромските населби и живеалишта се наоѓаат во руинирана состојба и поради тоа
Ромите имаат најкраток животен век од сите европски народи (во однос на останатото
население на Р Македонија – 10 години пократок животен век!). Од вкупниот број на
пациенти (околу 11.000) прикрепени во Поликлиника „Интергин“ во Шуто Оризари,
само 8 % се лица над 65-годишна возраст.
Поради нивната огромна сиромаштија, често владеат и предрасуди врзани за
нив (стигматизација како мрзливи, луѓе кои полесно прибегнуваат кон просење или
крадење отколку кон труд и работа).
Лошите животни услови, слабата исхрана, лошата социо-економска положба
придонесуваат некои одредени заболувања да се појавуваат со многу поголема честота
отколку кај неромското население, како на пример, појавата на железодефицитна
анемија во детска возраст.
Појавата на хронични незаразни заболувања на возраст помлада во однос на
неромското население, како дијабетес (кој е во енормен пораст!), хипертензија, неурози,
2
3

Чл. 6 (2) од Закон за спречување и заштита од дискриминација.
Чл. 13 од Закон за спречување и заштита од дискриминација.

анксиодепресивен синдром, алкохолизам и болести на зависност се во директна
корелација со лошите социо-економски услови и високата стапка на невработеност.
Многу често настануваат тешки и фатални компликации како последица
на недоволната едуцираност, но и на широко распространети ставови – отпор кон
користење инсулин, спрејови за инхалација во терапија на хроничен бронхитис и астма.
Секогаш треба да се има предвид силно изразената емотивност и импулсивност
кај повеќето припадници на ромската популација, кои некогаш може да бидат
одлучувачки фактор за исходот од некое нарушување на здравствената состојба.
Некои традиционално вкоренети верувања може да ни бидат силен индикатор
за насоката и текот на одредени случувања (на пример, „истерувањето џинови“, кое е
еден вид насилен егзорцизам, иако веќе ретко се применува, е познато за Џамбаската
подгрупа од Шуто Оризари, но не и за Ромите кои го населуваат источниот дел од
Скопје). Во една ситуација, кога млада Ромка беше донесена во дежурна служба со
ситуациона стрес-реакција, нејзината состојба беше препознаена од нејзини роднини
како „запоседнатост од џинови“ (опседнатост од духови – н.з.) и беа одлучни самите
да ги „истераат“. За среќа, лекарот беше запознат со овој обичај (истерувањето е,
всушност, тепање со стапови до изнемоштеност) и ги одврати од намерата, со што
спречи тешки телесни повреди кај пациентката.
Од друга страна, пак, изразот „не се гледам, или не се видов овој месец...“
кој го употребуваат Ромките е широко распространет и има значење „ми доцни
менструалниот циклус“. Во неколку наврати овој израз ни бил показател дека
абдоминалната болка кај пациентките може да биде поради екстраутерина бременост,
па веднаш сме ги пратиле на операција како итни случаи, со што сме превенирале
акутен абдомен, која е животно загрозувачка состојба!
Познавањето, односно непрепознавањето на вакви изјави од страна на
здравствениот работник може да бидат клучен фактор во дијагностицирањето, текот
или исходот на третманот на одредена здравствена состојба.
Истовремено, Ромите се најмирољубивиот народ во светот. Тие никогаш
против никого не кренале пушка, односно никогаш не војувале, биле лојални граѓани
на земјата во која живеат и се бореле во сите војни против непријателот од која било
земја да доаѓаат!

5. Заклучок
Во денешно време Ромите главно се интегрирани во општеството со
останатите народи, но има и застапеност на Роми во законодавната и извршната власт,
пратеници низ сите европски и светски земји. Но најголемиот напредок на Ромите во
последните години е во делот на образованието; има студенти на многу факултети
низ сите европски земји. Овој поопширен осврт на ромската популација, општествено
уредување, застапеност, јазик, подгрупи, животни и здравствени навики, религиозни
и традиционални обичаи е направен со цел да се согледаат културолошките особини,
но и разлики на ромското население во Шуто Оризари и во другите места и нивниот
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импакт врз пристапот на пациентите до здравствените установи, дијагностицирањето и
третирањето на одредени заболувања.
Од друга страна, со ова ќе се придонесе за подигнување на нивото на разбирање
и културолошко знаење кај здравствените работници кон ромската популација, што
секако е во насока на градење подобар однос со пациентите. А тоа самото по себе е
фундаментално за превенција, планирање на семејството, правилно и навремено
поставување на дијагноза, како и за успешен третман.

ВЕЖБА
Наслов на вежбата: Митови и предрасуди за ромската популација
Цел на вежбата: Поблиско запознавање со ромската култура и најчестите стереотипи и
предрасуди кои се произлезени од нејзиното недоволно познавање.
Времетраење: 25 минути, од кои 5 минути вовед во работилницата, 10 минути
брејнсторминг и 10 минути дискусија.
Потребен материјал: Флипчарт, хартија, фломастери и селотејп.
Начин на работа: Бура на идеи - работа во пленарна сесија
5 минути вовед во вежбата. Потоа еден од учесниците на флипчарт ги запишува
идеите – карактеристиките, а останатите учесниците преку групна работа во пленарна
сесија ги кажуваат карактеристиките кои ги поврзуваат со Ромите и нивната култура
(на пр., грижа за постарите или децата, суеверие, степен на образование, чесност,
работливост, хигиена, социо-економски услови, постоење/непостоење на недоверба
кон и од ромската популација итн.). Набројаните карактеристики се пишуваат во две
колони:
Првата колона – стереотипи/предрасуди и втората колона – културолошки особини.
Целиот процес е проследен со дискусија од целата група.

Заклучок од вежбата: Ромската популација има посебни културолошки карактеристики
кои мора да се земат предвид во текот на лекарски преглед или консултација. Многу
од здравствените работници и соработници сметаат дека се доволно запознаени со
ромската култура, но сепак за одредени карактеристики не се доволно информирани,
а токму тие од своја страна може да одиграат клучна улога во исходот од терапијата
или консултацијата.
Преку вежбата увидовме дека постојат голем број предрасуди, но ако сме
доволно запознаени со нив, ќе можеме подобро да се справиме и да ја олесниме
комуникацијата со Ромите.
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Цели на модулот:


Запознавање и владеење со алатките за комуникација со Ромите
при остварување на здравствената грижа

Потребни материјали за презентацијата: Пауерпоинт-презентација, хартија, флипчарт,
фломастери и селотејп.

1. Вовед
Интеракцијата меѓу луѓето во секојдневниот живот, било да е таа вербална,
невербална, преку медиуми или социјални мрежи, е базична карактеристика на
секојдневното општење, кое ги одредува односите меѓу луѓето. Зависно од квалитетот
на комуникацијата меѓу две или повеќе индивидуи, се развиваат и односите меѓу нив
во секојдневното живеење. Било да е тоа комуникација меѓу продавач на чевли и
муштерија, или меѓу инкасант за наплата на вода или струја и домаќинот, од начинот
на кој се комуницира произлегува и резултатот од нивната интеракција. Неброено
пати сите сме се увериле дека умешен продавач на пазар или во продавница за чевли
ќе ви продаде чевли за кои не сте биле убедени дека се најдобри за вас, но сепак
сте ги купиле. Дека некогаш и плаќањето на превисока сметка за струја или телефон,
со љубезен службеник од другата страна на шалтерот, минува во една пријатна
атмосфера, за разлика од некој државен службеник кој ќе ви го затвори шалтерот пред
нос заради пауза.
Сосем иста е интеракцијата меѓу луѓето во медицинските установи, меѓу
докторите и медицинскиот персонал, од една страна, и пациентите од друга страна.
Темел на квалитетна консултацијата во амбулантите е вештината на комуницирањето.
Не е важна апаратурата, не е важно толку медицинското познавање. Не дека не е
значајно, но и со најдобрите апарати и медицински познавања, лошата комуникација
ќе создаде незадоволен пациент. Пациентот не знае колку ние знаеме. Пациентот не
знае колкава е вредноста на апаратурата со која го прегледуваме. Тоа за него е небитно.
Неговото задоволство или незадоволство од исходот на прегледот зависи од начинот
на кој докторот и помошниот персонал комуницирал со него. А тоа е умешност или,
подобро речено, уметност на комуникација. Многупати во праксата е потврдено дека
пациентот кој е опериран од најдобриот хирург кој, кажано во жаргонот на пациентот,
му го спасил животот, по една-две постоперативни контроли на кои не му е обрнато
внимание, го напушта својот „спасител“ разочаран. Во денешно време, со помош на
моќните медиумски алатки, преку социјалните мрежи, тоа може да биде погубно за
реномето на докторот или институцијата во која работа. Во таа смисла потребно е да се
обрне големо внимание на вештината на комуницирање, и тоа особено кон одредени
социјални или етнички групи, кои имаат свои посебности. Во овој случај мислиме пред
сѐ на ромската етничка заедница. Ова е особено значајно затоа што различни групи
различно комуницираат во поглед на медицинските проблеми.
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2. Комуникација
Во основа, комуникацијата се одвива меѓу две или повеќе индивидуи по принцип
на пренесување на порака од испраќачот од една страна, и примање на пораката од
примачот, од друга страна. По приемот и обработката на пораката од примачот, тој
во облик на одговор на пораката испраќа своја порака, при што тој сега е испраќач,
а другата страна е примател на пораката. Овој шематски приказ на комуницирање се
одвива на три начини:
•

вербален,

•

невербален,

•

екстравербален.

2.1. Вербална комуникација
Зачудувачки е што речиси помалку од 10 проценти од комуникацијата е
вербална. А тој дел од комуникацијата здравствениот работник треба да го води на
ниво достојно на својата академска титула и образование, што подразбира јасен, но во
исто време и разбирлив говор кој пациентот ќе го разбере. Тоа подразбира употреба на
фрази разбирливи за пациентот, а доколку употреби медицински речник, треба да го
дообјасни на јазик кој пациентот полесно ќе го разбере. Прашањето од типот дали сте
имале напади на тахикардија можеби е адекватно за некои пациенти, но сигурно е дека
сите пациенти, и образовани и неуки, ќе разберат доколку прашањето е формулирано,
на пример, на овој начин: Дали имате срцебиење?

2.2. Невербална комуникација
Покрај вербалното комуницирање, исклучително се важни и сигналите и
говорот кој здравствениот работник, а и пациентот ги праќа со своето тело, со своите
движења, положбата и лицевата експресија. Сите тие елементи спаѓаат во невербалната
комуникација.
Некои одлики на невербалната комуникација се:
•

Контакт со очите

•

Позиција на телото

•

Насмевката

•

Јасни знаци дека се следи говорот на соговорникот, активно слушање

•

Кимање со главата

•

Близина до пациентот

•

Употреба на молкот

Говорот на пациентот треба активно да го следиме и да покажеме дека го
слушаме, и тоа преку кимање со главата, како и со контакт со очите. Тоа подразбира
и повремено сумирање на неговите мисли, со што покажуваме дека сме го слушале.
Пациентот не смее да се држи на дистанца поголема од еден до еден и пол метар, но
не и на помалку од половина метар, бидејќи тоа може да биде и погрешно разбрано.
Некогаш употребата на молкот е многу моќно оружје, бидејќи и пациентот и докторот
имаат потреба да ги сумираат впечатоците и да размислат, особено при дискусија за
деликатни теми.
Парафразирано, тоа би значело: За тоа ви е сигурно тешко да дискутирате...
Молк... Можам да разберам какво е вашето чувство... Повторно молк...
Во некои средини во текот на комуникацијата допирот е разбирлив начин на
комуницирање, особено во тешки моменти при соопштување на лоши вести, или при
давање поддршка, со забелешка дека во тој поглед е потребно големо внимание да
не биде погрешно протолкувано, особено во одредени средини или религиозни и
етнички групи.

2.3. Екстравербална комуникација
Кога зборуваме за екстравербалната комуникација, пред сè мислиме на:
•

бојата и јачината на тонот на гласот,

•

брзината на говорот,

•

чистотата на јазикот, и

•

изборот на зборови.

Доколку здравствениот работник зборува тивко и приспивно, пациентот ќе
помисли дека му се спие и не е заинтересиран за неговата состојба, доколку зборува
многу гласно, некои пациенти ќе помислат дека им се развикува. Во поглед на
чистотата на јазикот, неопходно е да се зборува литературен јазик, најдобро што се
умее. Разговорот во кафеана е едно, но на работното место и со своите клиенти е многу
важно да се говори литературен јазик без дијалекти и примеси, да се избегнуваат
колоквијализми и флоскули.
Во поглед на изборот на зборови, тие треба да се пред сѐ разбирливи за
пациентот, и при поставување на прашањата и при нивното одговарање. Здравствените
работници во секојдневната работа се среќаваат со најразлични пациенти, од
најразлични социјални, културни, религиски и етнички средини. И сите тие имаат свои
посебности кои ги разликуваат едни од други. Сепак, медицинските работници со секој
пациент треба да го приспособат својот речник, своето однесување, својот пристап,
адекватно на посебностите на пациентот. Постојат средини и групи во кои за болестите
едноставно не се зборува, постојат табуа за одредени проблематики, особено во делот
на сексуалните проблеми и болести. Треба да се биде многу внимателен во смисла да
не се повреди пациентот во поглед на некои негови убедувања и верувања. Тоа секако
не значи дека предрасудите и лажните сознанија кои пациентите ги имаат треба да се
избегнуваат. Напротив, и за нив треба да се отворат дискусии, бидејќи дел од работата
на медицинските работници е и здравственото просветување.
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3. Основни комуникациски вештини
Основни комуникациски вештини се:
1. Емпатија
2. Активно слушање
3. Декодирање на невербални пораки
4. Поставување на прашања
5. Сумирање на информациите
6. Употреба на молкот

3.1. Емпатија
Во поглед на посебностите на комуникацијата во медицинските установи, покрај
базичните комуникациски вештини кои се универзални кај сите типови на комуникација,
темелна вештина е ЕМПАТИЈАТА. Постојат повеќе дефиниции за емпатијата. Една од
нив е дека емпатијата е акт на свесност, разбирање, респект кон чувствата, мислите и
тегобите на соговорникот сега или во минатото, но без влијание на сопствените чувства,
мисли или потенцијална афекција врз сопствената работа. Поедноставно објаснето, тоа
би било, речено со жаргонот на докторите, да се ставите во кожата на пациентот.
Емпатијата се изразува вербално и невербално. Вербалното изразување на
емпатијата е преку избирање на мисли со кои ќе покажеме дека сочувствуваме со
проблемите на пациентот, со реплики од типот: „Изгледате многу нервозно“, „Сигурно
многу Ве боли“, „Ќе работиме заедно на Вашиот проблем“. Невербалното изразување
на емпатијата се постигнува преку бојата и тонот на гласот, тажните изрази на лицето,
а понекогаш и преку допир.

3.2. Активно слушање
Тоа се постигнува со следење на пациентот додека зборува, со негово внимателно
слушање, како и со контакт со очите. За да знае пациентот дека здравствениот работник
го слуша, потребно е одвреме-навреме тој да сумира, односно да го парафразира
она што пациентот го рекол, како и со кимање со главата да покаже дека го следи.
Истовремено, и поставените прашања на здравствениот работник треба да бидат на
место и врзани за проблемот за кој пациентот зборува. Притоа неговата поставеност кон
пациентот треба да е отворена, со контакт со очите да ја следи мислата на пациентот и
одвреме-навреме да поставува фокусирани прашања со кои ќе ја дообјасни мислата на
пациентот. Одвреме-навреме треба да уфрли и знак за одобрување и охрабрување, од
типот на: „да, да, хм, може да си замислам“, кимање со главата и слично.

3.3. Разбирање на невербални пораки
Трета моќна алатка во комуникацијата е способноста за декодирање на
невербалните пораки на соговорникот. Тоа се однесува пред сѐ на работи кои пациентот
не сака да ги сподели, нешто крие или пак има некоја задна мисла. Овде се смисли
првенствено на стравот од дијагнозата, или многу често кога поради некоја лукративна
идеја пациентот ќе се обиде да се здобие со некоја придобивка која не му следува, на
пример, боледување или враќање на некои средства од осигурителните компании. Во
таа смисла здравствените работници треба да ја имаат моќта за расудување и процена
за тоа која е вистинската причина за посетата. За тоа декодирањето на невербалните
пораки има огромно значење. Тие се пред сè избегнување на контактот со очи, како и
напнатото држење на телото, или некоординирани движења, држењето на рацете во
џебовите или зад телото, видлива нервоза, потење, немир и слично.

3.4. Поставување на прашања
Четвртата комуникациска вештина е моќта за поставување на адекватни
прашања. Принципиелно секоја комуникација започнува со поставување на отворени
прашања од типот на: „Како можам да ви помогнам“? Или: „Која е причината за посета
на лекар“? „Може ли да ми појасните што ве мачи“?... и слично. Поставувањето на
отворени прашања би требало да води до охрабрување на соговорникот да разговара
отворено за проблемите што го мачат. Во текот на разговорот по неколку отворени
прашања, многу е упатно да се постави и фокусирано прашање кое ќе ги дообјасни
проблемите на пациентот. Такви фокусирани прашања се од типот на: „Кој е најголемиот
проблем во текот на“... Или: „Пред колку дена се јавија првите знаци“?... „Во кој правец
се шири болката“?... „Што имавте јадено кога започнаа тегобите“?... Затворените
прашања се прашања кои бараат одговор со „да“ или „не“. Тие се прашања кои најчесто
почнуваат со „Дали...?“

3.5. Сумирање на информациите
Ова е многу практична алатка која ги урива бариерите меѓу здравствените
работници и пациентот. Кога по неколку мисли на пациентот вие како слушател ќе ги
интерпретирате скратено и со јазик разбирлив за него, тој веднаш ќе заклучи дека сте
го следеле и сте му обрнале внимание. Ако притоа уште го споменете и неговото име,
со што ќе дадете на знаење дека го познавате, пациентот ќе стекне целосна доверба
во вас.

3.6. Употреба на молкот
Шестата вештина на комуникацијата е употребата на молкот. Тишината во
комуницирањето некогаш многу силно звучи, посилно од секоја викотница. Во
моментот на донесување на одлука, заради соопштување на дијагноза, или одлука за
третман, тишината е силна алатка во рацете на медицинските работници. На пример,
при носење на одлука: „Мислам дека тоа е најдобро решение за вас...“ Тишина...
„Одлуката е тешка, но треба сами да ја донесете...“ Тишина.
Тишината се употребува и при манифестирање на емпатија, од типот: Можам
да замислам како се чувствувате... Тишина.
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Или пак употреба на тишината при деблокирање: „Мислам дека не сте
расположени да разговарате за тоа...“ Тишина.
Кои и колку од овие вештини во комуницирањето ќе употребат медицинските
работници зависи многу и од самиот пациент, како и од проблемот за кој доаѓа. Сепак,
во комуникацијата мора да се посвети внимание да изгледа и да биде заинтересиран
за проблемот со кој пациентот доаѓа, мора активно да слуша, да поставува прашања,
да биде фокусиран на проблемот, да проверува колку му е јасно тоа што го кажува
пациентот, секогаш да покажува знаци на емпатија, а доколку постојат негативни
чувства од страна на пациентот, па и обострано, да се обиде да ги неутрализира.

4. Комуникација со одредени етнички,
религиозни и други социјални групи
Во основа, комуникациските вештини се универзални и применливи кон
различни општествени слоеви, како и различни интелектуални, социјални, етнички и
религиозни заедници. Во етничката заедница на Ромите, вештината на комуникација
на здравствените работници има уште поголема важност земајќи ги предвид многуте
заблуди, предрасуди, маргинализацијата од самото општество кон нив, и како одбранбен
механизам, маргинализацијата и гетоизацијата на самите Роми од останатиот дел на
општеството.
Од друга страна, постојат група пациенти кои се секојдневно и за најситна работа
во амбуланта, кои бараат лекарска грижа дури и за најситна медицинска потреба.
Мерењето на крвниот притисок неколкупати во денот кај својот доктор, во амбулантите
со ромско население е секојдневје и нешто за што едноставно нема расправија со
пациентот. Исто како и посета без најава во доцните вечерни часови затоа што доаѓа
ноќта, а пациентот нема сон, проблем за кој мора да поразговара со докторот, да си
ја земе и онака претходно препишаната терапија, за да моше полесно да заспие. Во
една таква средина, покрај голем број такви пациенти, многу често ќе се случи реален
медицински здравствен проблем да остане пропуштен, затоа што докторот и неговиот
помошен персонал ќе го превидат во масата проблеми од друга природа, како оние
што се погоре споменати.
Kога на сето тоа ќе се додаде неинформираноста кај голем број пациенти Роми
за здравствено просветување, здравствена едукација, промоција на превентивни
здравствени програми, вакцинација, станува јасно колку е витално важна правилната
комуникација со ромската популација во процесот на здравствена заштита.
Но, таа е во исто време и отежната. Голем дел од овие луѓе живеат на маргините
на општеството, со чувство на запоставеност, онеправданост, револт кон системот за кој
сметаат дека ги заобиколува, дека за нив не се достапни услугите што им се достапни
на другите луѓе. Во такви услови комуникацијата на здравствените работници станува
уметност за справување со сите фрустрации на пациентите, наметнати од општествениот
систем, преку необезбедување на правата од здравственото осигурување, здравствената
грижа, комуналните, инфраструктурните, сообраќајните и редица други секојдневни
проблеми.

Тука здравствените работници се наједноставниот начин за пациентите да се
растоварат, а и обратно. Со малите плати и незадоволни од статусот во општеството,
здравствените работници најлесно ќе го изразат своето незадоволство врз пациентите.
Сите докторски фрустрации од незадоволството од Фондот за здравствено осигурување
и Министерството за здравство го плаќаат пациентите.
Моменталниот систем за капитација најдобро плаќа за пациенти кои се
возрасни, а во ромската популација има многу малку пензионери. Се разбира, затоа
што Ромите живеат пократко во споредба со другите етнички заедници во земјата. Од
друга страна, преполните амбуланти со делумно навистина болни пациенти, а делумно
со пациенти на кои им е потребен разговор или внимание, или едноставно некој врз
кого што ќе го изразат своето незадоволство, се одличен рецепт за двојна губитничка
формула – незадоволен доктор и незадоволен пациент.

5. Заклучок
Од сето погоре кажано произлегува фактот дека темел на лекарскиот преглед
е владеењето на вештините за комуникација, а не медицинското знаење, не точната
дијагноза, не скапата апаратура. Пациентот бара разговор, пациентот Ром исто така
бара разговор, пациентот бара некој да го сослуша, пациентот Ром исто така бара некој
да го сослуша. Пациентот бара и очекува не само да биде прегледан туку и некој да се
загрижи за неговото здравје, да покаже дека му е важно задоволството и здравјето на
пациентот. На пациентот Ром му е многу важно медицинскиот персонал да е таму за
него, да се грижи, да го сослуша, да го негува, да ги толкува проблемите на пациентите,
а не дека пациентите се разболуваат за да има докторите што да работат. Од друга
страна, во процесот на комуницирање медицинскиот персонал треба секогаш во дел
од прегледот да се обиде да работи и на здравственото просветување, на едукација,
промоција на здравјето, разбивање на многуте заблуди и предрасуди. Но секогаш
тактично, не нагло, почитувајќи ги посебностите, почитувајќи ја традицијата, навиките
и обичаите на заедницата. Секако, треба да се практикува и советува она што го
признава класичната и традиционална медицина, почитувајќи ја сепак и волјата на
пациентот да не ја прифати сугестијата или терапијата.
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ВЕЖБА
Наслов на вежбата: Игра на улоги - медицински работник, пациент, набљудувач
Цел на вежбата: Запознавање со вештини за комуникација и работа во мала група. На
крајот на сесијата учесниците треба:
•

да се стекнат со вештини за комуникација,

•

да бидат во можност тие вештини да ги демонстрираат.

Времетраење: 45 минути
Печатени материјали: Примерок од презентацијата, како и подготвени списоци
односно контролни листови – ги има во прилог.
Потребен материјал: Флипчарт, хартија, фломастери.
Начин на работа: Групна работа: 45 минути во мала група, работа во тројки на сценарија
за комуникациски вештини – 8 групи по 3 учесници.
Формат на практична работа: Работа во тројки. Во зависност од тоа колку учесници
има, се формираат тројки, во кои секој учесник има конкретна улога, на пациент, доктор
и едукатор-набљудувач. Улогите на едукатор-набљудувач, медицински работник и
пациент имаат за цел практична примена на комуникациските вештини. Учесниците
вежбаат комуникација и комуникациски вештини користејќи ја претходно подготвената
контролна листа (Прилог I на стр. 37). Во текот на вежбата, на контролните листови се
пополнуваат забелешките од страна на едукаторот-набљудувач. Улогата на едукаторотнабљудувач е да даде фидбек на сработеното во групата.
Учесниците се ротираат со цел секој од нив да биде лекар, пациент и едукаторнабљудувач. Секој учесник треба да ги помине сите три улоги во различните сценарија
кои ротираат. Еден едукатор го помага ротирањето на сценаријата меѓу групите, другите
им помагаат на групите. Времетраење на една комуникација со фидбек: 15 мин. во три
ротации, секој да биде пациент, доктор и набљудувач, односно едукатор. Вкупно: 45
минути.
Секој учесник има контролен лист и на крајот сите заедно во пленарна сесија ги
анализираат комуникациските вештини кој како се однесувал во групната работа како
медицински работник. Пленарна сесија: 15 мин. фидбек на групната работа.
Принципи на работа во мала група: 30 минути работа во малите група во тројки (секоја
по 2 минути во зависност од големината на групата) и 15 минути во пленарната фидбек
сесија од секоја од 8-те групи. Вкупно: 45 мин.
Заклучок од вежбата: Идејата е учесниците да дадат фидбек според правилата за
фидбек на начинот на кој е изведена групната работа како едукативна метода, а не
да ги коментираат сценаријата. Оваа вежба има за цел да ги развие комуникациските
вештни преку практична работа, а во исто време да се вежба давањето и примањето
на фидбек.
Прилог I: Контролни листови потребни за вежбата на стр. 37.

МОДУЛ III:

КУЛТУРОЛОШКИ
КОМПЕТЕНЦИИ НА
ЗДРАВСТВЕНИТЕ
РАБОТНИЦИ И
СОРАБОТНИЦИ

Автор: д-р Катарина Ставриќ
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Цели на модулот:


Запознавање со дефиницијата и елементите на културолошките
компетенции.

Потребни материјали за презентацијата: Пауерпоинт-презентација, флипчарт, фломастери, селотејп.

1. Вовед
Светската здравствена организација го дефинира здравјето како „состојба на
потполна физичка, ментална и социјална благосостојба, а не само отсуство на болест,
опаднатост или инвалидитет“. Здравјето е една од основните човекови потреби и за
повеќето луѓе претставува највисока вредност во животот.
Здравствената грижа треба да биде достапна за сите луѓе, но за жал, социоекономските разлики, како и етничката и родовата припадност во голема мера влијаат
различно врз здравјето и обезбедувањето на квалитетна здравствена заштита. Сѐ уште
има Роми кои не се пријавени и немаат здравствено осигурување.
Денеска сѐ повеќе се зборува за автономија на пациентот, односно пациентот
активно учествува и донесува одлука за својата здравствена грижа. Добрите комуникациски вештини на здравствениот работник и соработник ќе му овозможат на
пациентот активно да учествува во донесување на правилни одлуки за своето здравје.
Јазичната бариера, но и нискиот степен на образование, а особено на здравствената
едукација, се причина за неможност Ромите активно да се вклучат во донесувањето
одлуки за своето здравје.
Културолошките разлики меѓу здравствениот работник и соработник, од една
страна, и пациентот, од друга страна, може да бидат бариера во комуникацијата и во
правилното и ефективно користење на здравствениот систем. Исто така, можат да бидат
и причина за незадоволство кај Ромите и за нивно непридржување кон советите кои им
се даваат, а можат да доведат дури и до медицински грешки. Ромите не прифаќаат
превентивни програми и одбиваат престој во болница, поради што често ги посетуваат
дежурните служби и ургентните центри.

2. Дефинирање на културолошките
компетенции
Културолошката компетенција се дефинира како збир на конзистентни знаења,
однесувања и ставови кои треба да ги има здравствениот работник и соработник, кои
ќе му овозможат ефикасно да функционира во културолошки различна средина.
Културолошките компетенции му овозможуваат на здравствениот работник и
соработник да развие соодветен начин на работа кој ќе ги задоволи овие предизвици,
ќе ја зголеми довербата во него и неговата способност да работи на локално и на
глобално ниво. Способноста да се истражи културата во текот на комуникацијата на
ефикасен начин, со почит кон соговорникот, е нешто што честопати здравствените
работници и соработници го избегнуваат поради страв од стереотипи. Стереотипи се
јавуваат поради генерализација на нештата, без да се биде свесен за уникатноста на
поединецот и за динамичната природа на културата.

3. Елементи на културолошките
компетенции
Основните елементи на културолошката компетенција се групирани во три
големи групи:
1. Свесност и ставови
2. Знаења
3. Вештини и однесување.
Сите три аспекти треба да се развијат целосно за да се изгради културолошка
компетенција на здравствениот работник и соработник. Тоа е комплексен процес кој
бара време, но сите тие елементи ќе доведат до еднаков пристап до здравствените
услуги, подобро искористување на здравствените ресурси и подобри здравствени
исходи за поединците.

3.1. Свесност и ставови
Доколку здравствените работници и соработници сакаат да изградат
културолошки компетенции, пред сѐ, треба да ја спознаат сопствената култура,
вредностите, моралот, верувањата и да сфатат како тие влијаат врз нивната
професионална работа, како ги доживуваат другите луѓе во процесот на комуникација.
Здравствените работници и соработници треба да ги препознаваат и почитуваат
потребите на различните културолошки групи, да промовираат еднаков пристап до
здравствените служби и нивна безбедност. Ставовите на здравствениот работник можат
несвесно да влијаат врз комуникацијата со поединецот, може да се добие погрешен
одговор што ќе влијае врз грижата која му се нуди. Многу е важно здравствените
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работници да се свесни за сопствените ставови, предрасуди, претпоставки и по пат
на саморефлексија да ги надминат, што е пресудно за ефективна интеракција со
поединецот од различна културолошка група и за правилно донесување на одлуки
за неговата здравствена заштита. Една од бариерите е недостигот на мотивација во
имплементација на културолошките компетенции. Затоа е потребна мотивација
на креаторите на политики, едукативните институции, обучувачи да ја препознаат
важноста за обука за културолошки компетенции.

3.2. Знаења
Тоа ги опфаќа знаењата за локалната средина во која поединецот и неговото
семејство живеат. За да се разберат културолошките бариери кои постојат во
комуникацијата со пациентите, здравствените работници и соработници треба да
се свесни дека поединците може да бидат културолошки изгубени во сопствените
верувања, навики и обичаи.
Информациите за културолошкиот контекст на поединецот може да се добијат
од различни извори. Тоа може да е од Интернет, разговор со ромските невладини
организации, присуство на нивните верски празници, учество на нивни специфични
манифестации, посета на некое ромско семејство во неговиот дом.
Во тој процес треба да се добијат следните информации:
а) Историјата на таа заедница – зошто постои тука, зошто нејзините припадници
се чувствуваат несигурни, чувствителни и трауматизирани.
б) Географија, климата од каде што потекнува, бидејќи голем дел од
културолошките навики се формираат врз основа на климата и географските белези.
в) Информации за исхраната – навиките за исхрана (начин на приготвување на
јадење, одредени видови храни кои не се консумираат) се разликуваат и можеби не се
исти со тие на кои здравствените работници и соработници се навикнати.
г) Религиозни обичаи – кои се религиозните обичаи за да може да се планира
закажувањето на одредени консултации и користењето на терапија.

МОДУЛ III

д) Ендемски болести и заболувања специфични и позачестени во дадената
етничка група.
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ѓ) Ставови во врска со менталното здравје – како се разбира поимот ментално
здравје, бидејќи тоа може да влијае врз понатамошниот живот на индивидуата.
За мерките кои ќе се преземат за болниот одлучува фамилијата. Особено се
загрижени за здравјето на децата и често во случај на болест на дете доаѓаат повеќе
членови од семејството.
Здравствените работници и соработници не се секогаш свесни за потребата
од клинички упатства релевантни за одредени култури. Тоа излегува на виделина
откако ќе се соочат со специфичен проблем поврзан со културолошката заднина
на поединецот. Чести бариери во добивање на податоци што ги забележуваат
здравствените работници се јазичната бариера, неможноста да се добијат познавања
за културолошките карактеристики, како и пристапот до соодветни здравствени
програми специфични за таа културолошка група. Немањето доволно знаења или
вештини во меѓукултуролошките комуникации претставува пречка во мотивацијата за

вклучување во комуникацијата и стрес за здравствениот работник и соработник. Оттука
се наметнува потребата од стекнување на знаења и користење на соодветни извори за
да може здравствениот работник и соработник да биде подготвен за комуникација со
пациент од друга културолошка припадност.

3.3. Вештини и однесување
Вештините и однесувањето се однесуваат на културолошката сензибилизација
на целиот тим кој учествува во здравствената грижа, односно градење на мостови меѓу
културите и надминување на бариерите за кои здравствените работници и соработници
станале свесни дека постојат. Важни елементи кои треба да се развијат во оваа фаза
се почит кон различностите, градење доверба низ културите, ефективна комуникација,
надминување на јазичните бариери.
Потребна е едукација на целиот здравствен персонал кој работи во ромска
средина, а притоа дополнително може да се користат и ромските здравствени
медијатори кои во голема мера го олеснуваат пристапот до квалитетна здравствена
заштита.
Кога овие три елементи ќе се зацврстат и кога ќе се прифати фактот дека
културолошките разлики не треба да се бариера, туку мост за градење доверба за
пристап кон пациентот и кон здравствените институции, тогаш може да се каже дека
здравствениот работник и соработник се стекнал со КУЛТУРОЛОШКИ КОМПЕТЕНЦИИ
и може да се справи со сите културолошки разлики и дискриминации. Само на тој
начин еден културолошки компетентен здравствен работник и соработник може да
обезбеди ефикасни здравствени услуги и активно да го вклучи пациентот во користење
на здравствените служби.

4. Заклучок
Културолошката компетенција е еден од аспектите на професионалноста.
Разбирањето и рефлектирањето на сопствената култура, вклучувајќи ги и вредностите
и верувањата што придонесуваат кон тоа, е појдовна точка за стекнување на
културолошки компетенции. Со запознавање со карактеристиките на културолошката
група и активно градење на доверба со културолошки различни групи, се создава
културолошки компетентен здравствен работник и соработник кој ќе овозможи
подобро обезбедување на здравствени услуги за културолошки различни групи.
Стекнувањето комуникациски вештини само по себе не значи и стекнување
на културолошки компетенции. Здравствените работиници и соработници треба да
стекнат и вештини да ги препознаат и да се адаптираат на различни културолошки
изрази на болка, да покажат почит, да градат доверба со поединецот. Со стекнување
на културолошки компетенции ќе му се овозможи на здравствениот работник и
соработник сигурно и ефективно да ја истражува културата на поединецот во текот на
консултацијата, што ќе доведе до зголемено меѓусебно разбирање.
Со примената на стекнатите ЗНАЕЊА, СТАВОВИ и ВЕШТИНИ/ОДНЕСУВАЊЕ
неизбежен е ДОБРИОТ ИСХОД!
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МОДУЛ III
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ВЕЖБА
Наслов на вежбата: Бариери и вештини за обезбедување ефикасна здравствена
заштита на Ромите
Цел на вежбата: Градење на културолошки компетенции во комуникација со Ромите.
Времетраење: 45 минути, од кои 5 минути вовед во работилницата, 15 минути работа
во мали групи и 25 минути презентација на секоја група (по 5 минути за секој аспект).
Потребен материјал: Пауерпоинт-презентација со слајд каде се наведени сите 5
аспекти, флипчарт.
Начин на работа: На почетокот се презентираат 5 аспекти за обезбедување квалитетна
здравствена заштита. Потоа учесниците се делат во 5 групи и секоја група обработува
една од долунаведените аспекти, односно на флипчарт прави две колони и во едната
колона ги запишува бариерите кои ги имаат Ромите за обезбедување на тој аспект, а
во другата колона ги наведува вештините со кои ќе се надминат тие бариери. По 15
минути работа на група, по еден претставник од секоја група го презентира тоа што
групата го напишала на флипчартот.
5 аспекти за обезбедување ефективна здравствена грижа кои ќе бидат наведени на
еден слајд на пауерпоинт-презентација се:
1. Пристап до здравствени услуги.
2. Откривање на знаењата на пациентот и заедничко разбирање на проблемот/
болеста.
3. Градење на партнерски однос.
4. Јакнење на положбата на пациентот во грижата за своето здравје.
5. Донесување на правилни одлуки за своето здравје.
Заклучок од вежбата: Што треба да научиме? Учесниците треба да ги откријат
културолошките карактеристики на Ромите кои може да бидат бариера за квалитетен
пристап до здравствените услуги, и да пронајдат вештини со кои ќе може да ги надминат
тие бариери и да обезбедат квалитетна здравствена заштита.
Добрите културолошки компетенции и комуникација влијаат врз:
•

позитивниот здравствен исход;

•

задоволството на пациентот од третманот;

•

прифаќање и спроведување на терапијата од страна на пациентот, подобрување
на квалитетот на неговиот живот;

•

безбедноста на пациентот;

•

намалениот број на жалби за работата на докторот.
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по семејна медицина. Во 2002 година станала магистер по медицински науки, а во
2011 година доктор на науки од областа педијатрија. Во периодот 2009 – 2011 година е
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континуираната медицинска едукација по семејна медицина. Како координатор на
Центарот е вклучена и во организација на едукативни работилници за едукатори,
ментори и наставници по семејна медицина.
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Шуто Оризари. Од 2005 година работи самостојно како гинеколог во Скопје.
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академски и едукативен план, како едукатор во процесот на КМЕ на докторите од
примарната здравствена заштита, во проектот на Министерството за здравство на РМ,
а потоа како ментор-едукатор на Катедрата по семејна медицина при Медицинскиот
факултет во Скопје. Објавил повеќе трудови во стручни списанија.
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Прилог I
Контролен лист за спроведување на вежба за комуникациски вештини

КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ
1

2

3

4

Лош почеток
на разговорот

Добар почеток
на разговорот

Затворена позиција
во столот

Отворена позиција
во столот

Лоша поставеност
на телото

Добра поставеност
на телото

Нема контакт со очите/
претерана употреба

Соодветна употреба на
контактот со очи

Честа употреба на
медицинскиот јазик

Употреба на јазикот на
пациентот

Често прекинуван
пациент

Непрекинуван пациент

Без поедноставување

Често поедноставување

Неспособност да го натера
пациентот да се придржува за
релевантните работи

Го поттикнува пациентот
да се придржува за
релевантните работи

Недоволно давање на
објаснување

Доволно давање на
објаснување

Без сочувствителни
изјави

Честа употреба на
сочувствителни изјави

Неспособност за водење на
конверзацијата

Успешно водење на
конверзацијата

Завршување на разговорот
наеднаш или нејасно

Завршување на разговорот
полека и одредено
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Прилог II
ПРЕД/ПОСТ ТЕСТ ПРАШАЛНИК:
1. Потеклото на Ромите е од:
а) Романија
б) Египет
в) Индија
г) Блискиот Исток, регионот на Сирија и Иран

2. Единствена ромска општина каде официјален јазик е ромскиот е:
а) Столипиново, Република Бугарија
б) Шуто Оризари, Република Македонија
в) Темишвар, Република Романија

3. Најчест здравствен проблем во детска возраст кај ромската популација е:
а) Анемија
б) Дефицит на витамин Д
в) Опструктивен бронхитис

4. Набројте по еден пример на отворено, фокусирано и затворено прашање:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________

5. Терминот емпатија може едноставно да се дефинира како:
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а) да мислиш со главата на пациентот
б) да влезеш во кожата на пациентот
в) да го сожалуваш пациентот

6. Набројте барем три алатки за комуникација:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________

7. Што опфаќаат културолошките компетенции?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________

8. Од кои извори може да се добијат информации за културолошкиот контекст,
односно културолошкото потекло на поединецот?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________

9. Кои информации треба да се добијат во процесот на запознавање со културолошкиот
контекст на поединецот?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________
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