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Содржината на публикацијата е единствена одговорност на ХЕРА и на ниту еден 
начин не може да се смета дека ги изразува гледиштата и ставовите на Фондацијата 
Отворено општество – Македонија.

Издавањето на оваа публикација е дел од проектот „Унапредување на 
репродуктивните права на Ромките од Шуто Оризари“, поддржан од Фондација 
Отворено општество Македонија. 

Целта на проектот е преку правно зајакнување и мониторинг од заедницата, да ги 
унапреди репродуктивното здравје и права на Ромките од Шуто Оризари.
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СЕ ОТКРИВА НАЧИНОТ НА КОЈ СЕ ДОЖИВУВА 
СОРАБОТКАТА ПРИ ДАВАЊЕТО И КОРИСТЕЊЕТО НА 
ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ 

СЕ СЛЕДИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ПОЛИТИКИТЕ ОД 
ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

СЕ ВКЛУЧУВААТ ДАВАТЕЛИТЕ НА УСЛУГИ И 
ЗАЕДНИЦАТА ВО ПРОЦЕСОТ НА НОСЕЊЕ ОДЛУКИ И 
ПРЕДЛАГАЊЕ НА РЕШЕНИЈА

СЕ ИЗВЕСТУВААТ НАДЛЕЖНИТЕ ЛОКАЛНИ И 
НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРИСТАПОТ ДО 
УСЛУГИ И КВАЛИТЕТОТ НА УСЛУГИ ВО ТЕКОТ НА 
БРЕМЕНОСТА, ЗА ВРЕМЕ НА И ПО ПОРОДУВАЊЕТО

                                                                                                        претставува истражување за 
состојбите на здравствената заштита и правата на Ромките од Шуто Оризари 
поврзани со услугите во текот на бременоста, за време на и по породувањето. 
Всушност, картата со оцена од заедницата е алатка за планирање, следење и оцена 
на услугите, поврзувајќи ги давањето и користењето на услугите со цел заеднички, 
со вклученост на сите засегнати страни, да се анализираат идентификуваните 
проблеми и да се работи кон нивно надминување. На овој начин се зголемува 
партиципативноста, отчетноста и транспарентноста помеѓу корисниците на услуги, 
давателите на услуги и институциите. Најважната цел на Картата со оцена од 
заедницата е да изврши позитивно влијание на квалитетот, ефективноста и 
отчетноста при обезбедување на услуги. 

 
      се спроведува на локално ниво со вклучување на заедницата во 
 собирањето на податоците
 
 oбезбедува повратни информации кои се важни за давателите на 
 услуги 

 обезбедува дијалог помеѓу давателите на услуги и корисниците кој   
 би можел да биде проследен со заедничко следење на  
 идентификуваните предизвици 

 нема за цел да обвинува никого и да создава конфликтни ситуации

 не е создадена за да истакне поединечни успеси

Картата со оценка од заедницата

Карта со оценка од заедницата

Преку картата со оценка 
од заедницата: 
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Како се изработи оваа карта?

Во општина Шуто Оризари осма година по ред се спроведува мониторинг од 
заедницата за здравствената заштита во текот на бременоста и по породувањето, 
преку којшто самата ромска заедница директно го следи спроведувањето на 
политиките со кои државата го гарантира остварувањето на репродуктивното 
здравје.
Кон крајот на 2019 година беше спроведена Карта со оцена од заедницата за 2019 
година, од страна на Иницијативата на жени од Шуто Оризари со поддршка од 
здружение ХЕРА - Асоцијација за здравствена едукација и истражување Скопје.
Беа спроведени вкупно 100 анкети со жени од општина Шуто Оризари на возраст од 
15-45 години, од шестиот до деветтиот месец од бременоста (49 жени) или девет 
месеци по последното породување (51 жена). Спроведени беа и две фокус групи од 
кои една фокус група со бремени учеснички, а друга со породени учеснички - жени 
Ромки од Шуто Оризари.

Демографски податоци и социоекономски статус
на ромките кои беа вкучени во истражувањето

Според возраста:

18% 
52% 

27% 
3% 

од жените се малолетни

од жените се на возраст од 18-25 години

од жените се на возраст од 26-35 години

од жените се на возраст од 36-45 години

Според степенот на образование:

54% 
28% 

2% 
16% 

од жените се со незавршено основно образование

од жените се со завршено основно образование

од жените се со незавршено средно образование

од жените се со завршено средно образование

Според вработеноста:

98% 
2% 

од жените се невработени

од жените се вработени

Според статусот на 
здравственото осигурување:

90% 
10%  

од испитаничките имаат

од испитаничките немаат

Според користењето на парични 
надоместоци од социјална заштита:

24% 
76% 

од жените се корисници

од жените не се корисници

Според бројот на претходни 
бремености:

17% 
25% 

37% 
21% 

од жените им е прва бременост

од жените раѓале еднаш

од жените раѓале 2 до 3 пати

од жените раѓале повеќе од 3 пати

Според висината на месечните 
приходи на домаќинството:

62%  
21% 

8% 
8%
1% 

од домаќинствата имаат приходи 
до 12.000 денари 

домаќинствата  имаат приходи 
од 12.001 до 18.000 денари

од домаќинствата имаат приходи 
од 18.001 до 25.000 денари

од домаќинства имаат приходи 
од 25.001 до 36.000 денари

од домаќинствата имаат приходи 
над 36.000 денари
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Резултати од спроведеното истражување

ОПФАТ СО МАТИЧЕН ГИНЕКОЛОГ

90% ИМААТ

10% НЕМААТ

Локациите на ординациите на матичните 
гинеколози:

54.4%
од жените

Шуто Оризари 

27.7%
од жените

Чаир

12.2%
од жените

Центар

2.2%
од жените

Ѓорче Петров

3.3%
од жените

Гази Баба

Жените кои немаат здравствено осигурување, немаат избрано ниту матичен гинеколог и прегледите ги вршат 
во Младински центар „Сакам да знам”- Шуто Оризари или плаќаат за услугите кај гинекологот.

Посета на матичен гинеколог

Во последната година посетиле гинеколог:

Ехо преглед 

97%
добиле

3%
не добиле

Mикробиолошки 
брис 

71%
добиле

29%
не добиле

Пап-тест

57%
добиле

43%
не добиле

Мануелен 
преглед

40%
добиле

60%
не добиле

Скрининг на 
аномалии на 

плод 

52%
добиле

48%
не добиле

Одредување 
на Rh-фактор 
и крвна група 

62%
добиле

38%
не добиле

„Докторот ми рече дека микробиолошки брис и пап-тест не е потребно да се направи бидејќи ова ми е 
трета бременост“

„Мене не ми мерат притисок, иако знам дека имам проблем со низок притисок. Никогаш, освен ехо 
преглед, ништо друго не ми направи”

Задоволство од услугите кај матичниот гинеколог

За време на бременост, ги 
добиле следниве услуги:

Од вкупниот број на жени коишто имаат матичен гинеколог (90), достапноста на услугите на матичниот гинеколог ја 
оценуваат со следниве оценки (со оценка 1 се изјаснуваат за најнезадоволни, со 5 за најзадоволни):

Со оценка 5 вкупно                        од жените 

Со оценка 4 вкупно                        од жените 

Со оценка 3 вкупно                        од жените 

Со оценка 2 вкупно                        од жените 

Со оценка 1 вкупно                        од жените 

52.2% 

7.7% 

18.8% 

5.5% 

15.5% 

„Гинекологот во Шуто Оризари 
доаѓа и си оди кога сака, не се 
придржува до работното 
време кое е објавено на 
влезната врата. Понекогаш со 
часови чекам за преглед и не 
знам дали воопшто ќе дојде.“

58% од жените посетиле повеќе од 3 пати

24% од жените посетиле 2-3 пати

14% од жените посетиле еднаш

4% од жените не посетиле ниту еднаш
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56.6% од жените со оценка  5
13.3% од жените со оценка  4
20%     од жените со оценка  3

 3.3%    од жените со оценка  2
 6.6%   од жените со оценка  1

56.6% од жените со оценка  5
4.4% од жените со оценка  4

13.3% од жените со оценка  3
7.7% од жените со оценка  2

17.7% од жените со оценка  1

58.8% од жените со оценка  5
4.4%    од жените со оценка  4
15.5%  од жените со оценка  3
11.1% од жените со оценка  2
10%     од жените со оценка  1

56.6% од жените со оценка  5
8.8% од жените со оценка  4

14.4% од жените со оценка  3
7.7% од жените со оценка  2

12.2% од жените со оценка  1

Задоволство од услугите кај матичниот гинеколог

Комуникацијата со матичниот гинеколог: Информациите што ги добиваат од 
гинекологот:

Третманот што го добиваат при преглед: Доверба во матичниот гинеколог:

Трошоци при користење услуги за здравствена заштита 
во текот на бременоста

43% Целосно бесплатни

35% Дел од нив се 
наплаќаат, а дел не

Плаќаат за сите 
услуги12%

10% Не знаат дали 
се бесплатни

Одговори 
на жени 

испитанички „Ми кажа дека тој работи приватно и дека сите 
негови инструменти и гелот си го купува сам и 
ми кажа: мене никој ништо не ми дава, се сам 
си купувам и сакам да го платите истиот.”

Според испитаничките, незаконската 
наплата ја вршат гинеколози и изнесува:

Ехо-преглед 
Микробиолошки брис 

Пап-тест 
Лаборатоториски услуги 

од 200 до 500 денари

од 200 до 300 денари

200 денари

350 денари

Учесничките во фокус-групите се изјаснија дека генерално се задоволни од матичниот гинеколог, но 
понекогаш се приморани да одат со такси и автобуски превоз и тоа ги чини од 200 до 500 денари. Најчесто одат 
со придружба со членови од семејството.

Услугите кај матичниот гинеколог се:
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Посетените породени жени, ги дадоа следниве оценки:

За времетраењето и 
бројот на посетите: 

За манифестирање на 
вештини, пружање на 
помош и асистирање:

Начин на 
комуникација и 

третман:

Квалитетот на 
информациите дадени 

од страна на 
патронажните сестри:

Добиена едукација и 
советување за 

контрацепција и 
репродуктивно здравје:

Услуга од пратронажна сестра во текот на бременоста

Патронажни посети од страна на 
патронажни сестри во текот на бременоста:

Патронажни посети од страна на патронажни 
сестри, по породување (од 51 породена):

Број на посети од патронажна сестра 
(од 37 посетени):

„Еднаш дојде сестрата кај мене, ми побара број да и 
дадам и си замина, ми кажа ако ти се јават кажи им 
дека бев, никаков совет за мене или за бебето.“

„Јас, како прворотка, многу сум задоволна од 
сестрата, остана 1 саат кај мене, ми објасни како да 
го дојам бебето, да не го оставам да спие додека го 
дојам, ми кажа кои капки да му дадам, ми остави и 
број за да ја барам ако ми треба нешто да ја 
прашам“

Задоволство од услугите на патронажната сестра

91.9% 
   8.1% 

од жените имале 
по 1 посета

од жените биле 
посетени 2-3 пати

од 37 посетени

5

4

3

2

1

35.2% 

8.1%  

10.8% 

13.5% 

32.4%   

43.2% 

5.4%  

5.4% 

10.8% 

35.1%   

54%  

5.4%   

 

10.8% 

29.7%    

43.2%   

5.4%    

5.4%  

13.5% 

32.4%   

29.7%    

    

5.4%  

8.1%

56.7% 

Од фокус група: 

Породените жени генерално се задоволни од услугите на патронажните сестри, додека бремените 
жени не се задоволни бидејќи воопшто не се посетени.

96% 
4% 

од жените
НЕ БИЛЕ посетени

од жените
БИЛЕ посетени

27,4% од жените
НЕ БИЛЕ посетени

од жените
БИЛЕ посетени
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Искористеност на мерките од програмата за 
активна здравствена заштита на мајки и деца 

во Република Северна Македонија, за 2019 година

Рецепти за фолна киселина од страна на 
матичен гинеколог или патронажна сестра:

3% 
97% 

од жените 
ДОБИЛЕ

од жените
НЕ ДОБИЛЕ

Бесплатни контрацептивни средства 

0% НИТУ ЕДНА 
ЖЕНА НЕ 
ДОБИЛА

Бесплатни анализи и прегледи:

57% 
43% 

од жените 
ДОБИЛЕ

од жените
НЕ ДОБИЛЕ

Бесплатно породувањеБесплатно болничко лекување на доенчиња: 

86.3% 
13.7%  

од жените 
ДОБИЛЕ

од жените
НЕ ДОБИЛЕ

„Во 5-тиот месец од бременоста добив силни болки, кога отидов во болница немаа никаков 
однос со мене, иако имав патолошка бременост не ми кажаа дека доколку е  потребно да 
престојувам во болница ќе биде бесплатно, исто како и здравствените прегледи, подоцна 
дознав од девојките од Иницијативата”

„Мене ми заборавија газа внатре, подоцна дознав дека имам од лошата миризба, давам 
препорака сите доктори после породување пред да ги отпуштат пациентките да ги прегледаат”.

0% НИТУ ЕДНА 
ЖЕНА НЕ 
ДОБИЛА

Информации за едукативни работилници за 
детско здравје, имунизација, мајчинство, 
доење:

100% ОД ЖЕНИТЕ
ДОБИЛЕ
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Препораки од заедницата за подобрување на здравствената 
заштита во текот на бременоста и по породувањето

Од спроведените фокус групи и одржаната средба за верификацијата на резултатите 
од истражувањето од страна на заедницата, беа утврдени следниве препораки:

сите прегледи кои жените ги вршат и 
терапијата која ја примаат во текот на 
бременоста, да бидат бесплатни

да добијат помош во опрема (пелени, 
средства за хигиена) за новороденчиња 
за време на престојот во родилиштата

има поголема комуникација 
пациент-доктор-патронажа за да се 
зголеми бројот на посети во текот на 
бременоста

Верификација на наоди од истражувањето, Младински центар „Сакам да знам“, Шуто Оризари, 
декември 2019 година
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Заклучоци
од јавниот настан за споделување на наодите од 
картата со оценка од заедницата за 2019 година

Резултатите од Картата со оцена од заедницата за 2019 година беа презентирани на јавен настан кој се 
одржа на 24-ти јануари 2020 година во Скопје. Целта на настанот беше претставување на наодите пред 
сите засегнати страни како и отворање дискусија од која ќе произлезат препораки за унапредување на 
здравствената заштита за репродуктивно здравје помеѓу Ромките од Шуто Оризари.

Од дискусијата помеѓу претставниците на граѓанските организации, патронажната служба, Народниот 
правобранител, Министерството за труд и социјална политика, општината Шуто Оризари и Институтот за 
јавно здравје, произлегоа следниве препораки:

Министерството за здравство да преземе итни и трајни мерки за обезбедување на гинеколошки 
услуги од матичен гинеколог во општина Шуто Оризари со оглед на ненадејното преселување на 
ординацијата на д-р Вјолца Мбјара во друга општина;

Министерството за здравство и Фондот за здравствено осигурување да преземат системски 
мерки за надминување на долгогодишниот национален проблем со незаконската наплата на 
гинеколошките услуги кој особено ги погодува жените Ромки;

Министерството за здравство да обезбеди продолжување на ангажманите на избраните 
патронажни сестри кои работат на територија на Шуто Оризари;

Министерството за здравство да изнајде механизми за успешна имплементација на Програмата 
за активна здравствена заштита на мајки и деца, особено во делот на дистрибуција на 
контрацептивни средства и користење на бесплатна фолна киселина за бремени жени, како и 
следење на бремености за лица без лична документација.
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