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Содржината на оваа публикација е единствена одговорност 
на ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истра-
жување и на ниту еден начин не може да се смета дека ги 
изразува гледиштата и ставовите на Фондација отворено 
општество – Македонија.

Објавувањето на оваа публикација е во рамките на проектот 
„Користење на правна помош и поддршка за подобрување на 
пристапот на Ромките до здравствените и социјалните пра-
ва“, поддржан од Фондација отворено општество – Македо-
нија.

Целта на овој проект е преку обезбедување на бесплатна 
правна помош, зајакнување на капацитетите на тимот за те-
ренска параправна помош, како и мониторинг на пристапот 
и квалитетот на здравствени и социјални услуги во заедни-
цата, да се унапредaт репродуктивното здравје и репродук-
тивните и социјални права на Ромките од Општина Шуто 
Оризари.
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СИСТЕМСКИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ  
КАЈ РОМКИТЕ ВО ОСТВАРУВАЊЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНИТЕ И СОЦИЈАЛНИТЕ ПРАВА

Дискриминацијата, општествените стереотипи и стигмата се најчестите при-

чини поради кои на маргинализираните групи, а особено на жените, им е 

отежнат пристапот до остварување на нивните права. Ромките од Општина 

Шуто Оризари секојдневно наидуваат на голем број пречки при остварување 

на правото на здравствена и социјална заштита, грижата за сопственото ре-

продуктивно здравје и пристапот до услуги во рамки на здравствените и со-

цијалните установи.

ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување, се стреми кон 

создавање на општество во кое сите луѓе можат да ги остваруваат своите пра-

ва и да имаат пристап до подобри услуги за сексуалното и репродуктивното 

здравје, особено за маргинализираните заедници. „Иницијатива за правата на 

жените од Шуто Оризари“ e посебна граѓанска организација формирана во 

2022 година1, чија основна цел е заштита на социјалните и здравствени пра-

ва, сексуално репродуктивните права, заштита од дискриминација и семејно и 

родово базирано насилство, како и на повратниците од странство во ромската 

заедница. ХЕРА и „Иницијатива за правата на жените од Шуто Оризари“, како 

партнерски организации во рамки на Младинскиот центар „Сакам да знам“ 

– Шуто Оризари, обезбедуваат услуги за правна и параправна помош од об-

ласта на здравствената и социјалната заштита. Дополнително, преку теренска 

едукација, овозможуваат ромското население, а особено жените и младите, да  

имаат полесен пристап до бесплатни гинеколошки услуги, дерматовенеролош-

ки прегледи и тестирање за ХИВ во рамки на Центарот. Во 2021 година, преку 

сервисот правна помош и правно советување, се дадени услуги на вкупно 302 

лица, а само во периодот јануари – јули 2022 година правна помош оствариле 

вкупно 294 клиенти.2

1 Во периодот од 2014 до 2021 година, „Иницијатива на жени Шуто Оризари“ работеше 
како неформална група во рамки на програмата на ХЕРА за зајакнување на жените за 
репродуктивните и здравствените права.

2 ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување (2022), Годишен извештај 
за 2021 година

ВОВЕД

https://mk-mk.facebook.com/zenisutoorizari/
https://mk-mk.facebook.com/zenisutoorizari/
https://hera.org.mk/servisi/mladinski-centri-za-seksualno-i-reproduktivno-zdravje-sakam-da-znam/
https://hera.org.mk/servisi/mladinski-centri-za-seksualno-i-reproduktivno-zdravje-sakam-da-znam/
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ЗДРАВСТВЕНИТЕ И СОЦИЈАЛНИТЕ ПРАВА

ТАБЕЛА 1: ГОДИШНА СТАТИСТИКА НА УСЛУГИ НА СЕРВИСОТ  
ЗА ПРАВНА И ПАРАПРАВНА ПОМОШ  

Сервис за правна 
помош, правно 
советување и 
параправна помош

Составување 
на правни 
акти

Пополнување 
на обрасци/
помош при 
вадење 
на лична 
документација 
(правен 
советник + 
параправна 
помош)

Придружба Правно 
советување

јануари – декември 
2021 година

56 295 35 302

јануари – јули
2022 година

29 182 8 294

Во оваа публикација се презентирани осум студии на случај во Општина Шуто 

Оризари, кои зборуваат за најчестите прекршување на социјалните и здрав-

ствените права со кои се соочуваат Ромките во секојдневниот живот. Наведе-

ните случаи се собрани во периодот јануари – јули 2022 година.

Целта на оваа публикација е преку изнесените случаи, кои се дел од секојднев-

ната работа во обезбедувањето на правна помош, да се оцени и добие подобра 

слика за пристапот, достапноста и функционалноста на услугите што Ромките 

ги добиваат од страна на институциите, а кои произлегуваат од теренската 

работа на правниот тим. Покрај ова, се надеваме дека со документираните 

случаи ќе придонесеме кон зголемување на свесноста на државните институ-

ции за потребите на ромското население, односно за изнаоѓање делотворни и 

трајни решенија во остварување на нивните човекови права. Ова особено се 

однесува на подобрување на законската рамка и на националните регулативи 

што произлегуваат од системот за здравствена и социјална заштита, и соод-

ветно спроведување на тековните законски регулативи што особено го засега 

ромското население.  
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Република Северна Македонија е мултиетничка и мултикултурна држава, која со 

Уставот ги гарантира правата на сите граѓани. Според последните податоци од 

спроведениот попис на нејзината територија од 2021 година, 2,53 % од вкупниот 

број граѓани се изјасниле како Роми по етничка припадност.3 

Ромите имаат специфична положба во нашето општество. Кај социјално ранли-

вите заедници, особено кај ромското население, се забележува најниска стапка 

на опфат во образовниот процес, а дополнително, тука е и највисока тенден-

цијата кон напуштање на училиштето, тешкотии во достигнувањето на стандар-

дите и ниски постигнувања во учењето. Покрај ова, стапката на сиромаштија е 

сѐ уште висока, така што најголемиот процент, според типот на домаќинство, се 

забележува кај домаќинствата на двајца возрасни со три и повеќе издржувани 

деца. Ова упатува и на одржување на трендот на семејства со четири и повеќе 

члена.4

Главните социјални, економски и културни фактори што директно или инди-

ректно влијаат кај ромското население врз здравствената и социјалната зашти-

та се следниве:

1. Лошата социо-економска состојба (сиромаштија и социјално исклучу-

вање) – што упатува на тоа дека Ромите се маргинализирана група која 

живее во екстремна сиромаштија и минимални услови за живот во кои не 

можат да ги задоволат основните животни потреби. Инфраструктурата 

во деловите населени со ромско население често е неразвиена, па дел од 

нив живеат во импровизирани домови и дивоградби со една просторија 

за поголем број членови од семејството и во супстандардни услови. До-

полнително, стапката на невработеност кај ова население е мошне висо-

ка; во периодот јануари – јули 2022 година евидентирани се вкупно 3.741 

невработени Роми, од кои 2.007 се жени.5

3 Државен завод за статистика (2022), Попис на населението, домаќинствата и становите 
во Република Северна Македонија, 2021 година – прв сет на податоци, достапно на 
<https://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?rbrtxt=146>

4 Министерство за труд и социјална политика (2022), Стратегија за инклузија на Ромите 
2022 – 2030, достапно на <https://www.mtsp.gov.mk/>

5 Агенција за вработување на Република Северна Македонија (2022), Преглед на 
невработени лица според национална припадност со состојба на 31.07.2022 година, 
достапно на <http://av.gov.mk/content/Statisticki%20podatoci>

ЗАДНИНА

https://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?rbrtxt=146
https://www.mtsp.gov.mk/
http://av.gov.mk/content/Statisticki podatoci
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2. Недоволната инклузија и нискиот степен на образование – стапката на 

образование кај Ромките е пониска во споредба со Роми, што доведува до 

поголема економска зависност, но и зависност во поглед на домувањето 

и во одлучувањето.6 Сето ова негативно влијае врз информираноста на 

Ромките за нивните права од областите на здравствената и социјалната 

заштита. Истовремено, висок е и процентот на жртви на семејно и родово 

базирано насилство, што доведува до сериозно влошување на здравјето 

на Ромките. Ваквите случаи најчесто се премолчуваат поради страв, срам, 

но и недостиг на информации за тоа какви механизми им стојат на распо-

лагање на Ромките.7

3. Традицијата, предрасудите и навиките – поради стигмата и дискрими-

нацијата во општеството, ромското население честопати живее во насел-

би каде што доминантно живеат Роми, што придонесува кон стабилно 

одржување на традицијата и културните навики. Традицијата сѐ уште има 

големо влијание врз нискиот степен на образование и здравствената кул-

тура, која подоцна се одразува врз нивната полоша здравствена состојба, 

за разлика од другите етнички заедници во државата. Кај ромската за-

едница сѐ уште е висок процентот на малолетнички бракови и адолес-

центни бремености. Дополнително, загрижува и состојбата дека сѐ уште 

постои одредена група на граѓани кои немаат лична документација, што 

го отежнува исполнувањето на нивните права.8

Република Северна Македонија има ратификувано голем број меѓународни акти 

што се интегрирани во домашната легислатива, а кои се однесуваат на правата за 

здравствената и социјалната заштита и превенцијата од дискриминација. Тука 

влегуваат Меѓународната конвенција за граѓански и политички права, Меѓуна-

родната конвенција за економски, социјални и културни права, Европската по-

велба за права на пациенти, Меѓународната конвенција за елиминација на сите 

форми на расна дискриминација, Рамковната конвенција за заштита на нацио-

налните малцинства, Конвенцијата за заштита на правата на детето, Европската 

социјална повелба на Советот на Европа и други. 

6 ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување (2021), Мониторинг на 
вработувањето Ромки во државните институции во Република Северна Македонија во 
2020 година, достапно на <https://hera.org.mk/>

7 Здружение „Иницијатива за правата на жените од Шуто Оризари“ (2021), Истражување 
за пристапот и функционалноста на системот за заштита на жените Ромки, жртви на 
родово базирано насилство и семејно насилство на територија на Скопје, достапно на 
<http://zenisutoorizari.org.mk>

8 Хелсиншки комитет за човекови права (2021), Неопходно е донесување на итно и 
системско решение за лицата кои не се запишани во матичната книга на родените, 
достапно на <https://mhc.org.mk/news/>

https://hera.org.mk/
http://zenisutoorizari.org.mk
https://mhc.org.mk/news/
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Од националната правна рамка, во делот на здравствената заштита, од 

големо значење се: Законот за здравствена заштита, кој предвидува дека 

секој граѓанин има право да ја оствари здравствената заштита и да биде 

влучен во системот за здравствена заштита, а притоа се забранува и сека-

ков вид на дискриминација при укажувањето на здравствена заштита; по-

натаму Законот за здравствено осигурување, со кој се установува здравстве-

но осигурување на сите граѓани на Република Северна Македонија, со цел 

обезбедување на здравствени услуги; како и Законот за заштита на правата 

на пациентите, со кој се обезбедува квалитетна и континуирана здравстве-

на заштита во рамките на системот за здравствена заштита и здравствено 

осигурување, соодветна на потребите на пациентите, без злоупотреба и со 

целосно почитување на достоинството на личноста.

Република Северна Македонија има донесено повеќе национални стратегии 

и програми за поддршка и унапредување на социјалната и здравствената 

заштита на Ромите, вклучувајќи ја тука, пред сѐ,  Стратегијата за инклузија 

на Ромите 2022 – 2030 година. Во активните мерки за вработувањето и Про-

грамата за активна здравствена заштита на мајките и децата во Република 

Северна Македонија за 2022 година, како и во Програмата за партиципа-

ција при користење на здравствената заштита на одделни заболувања на 

граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата во Република 

Северна Македонија за 2022 година,  исто така постојат посебни мерки на-

сочени кон подобрување на социјалната положба и здравствената заштита 

на ромското население. 

Во делот на социјалната заштита, како правен акт најпрво се издвојува Уста-

вот на Република Северна Македонија, потоа Законот за социјална заштита, 

кој предвидува заштита од социјални ризици, превенција и надминување на 

социјалните проблеми кои неповолно се одразуваат врз добросостојбата на 

граѓаните, потоа, Законот за семејство, Законот за спречување и заштита од 

насилство врз жените и семејното насилство, Законот за правда за децата, 

Законот за лица без лична документација и Законот за спречување и зашти-

та од дискриминација.

Но и покрај ратификуваното меѓународно и постоечкото домашно законо-

давство, Ромите се соочуваат со низа бариери во пристапот до здравстве-

ната и социјалната заштита. Најпрво, неинформираноста за правата што се 

законски загарантирани, а им следуваат, претставува една од најголемите 

пречки со кои ромското население се соочува при остварување на своите 

здравствени и социјални права. Недоволниот број здравствени установи 
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СИСТЕМСКИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ  
КАЈ РОМКИТЕ ВО ОСТВАРУВАЊЕ НА 

ЗДРАВСТВЕНИТЕ И СОЦИЈАЛНИТЕ ПРАВА

или здравствени установи кои се во лоша и руинирана состојба, немањето 

доволно персонал9, како и нискиот квалитет и достапност на здравствените 

услуги во Шуто Оризари е секојдневие на Ромите. Покрај ова, Фондот за 

здравствено осигурување нема подрачна служба во Општина Шуто Ориза-

ри. Ваквиот недостиг доведува до тоа граѓаните, поради финансиски теш-

котии и неможност за обезбедување превоз до канцелариите на Фондот за 

здравствено осигурување, честопати да не ги исполнуваат обврските кон 

него. Дополнително, дискриминацијата со која честопати се соочуваат Ро-

мите, како и нееднаквиот третман во однос на останатите заедници, малиот 

број на едукации на здравствените работници за надминување на стереоти-

пите и промена на наративите кон ромската заедница, како и одолговлеку-

вањето при одлучувањето по предмети во институциите на системот – се ба-

риери што доведуваат до влошување на квалитетот на животот на ромското 

население.10

9 Здружение „Иницијатива за правата на жените од Шуто Оризари“ (2022), 
Празни ординации без матични лекари во Шуто Оризари, достапно на  <https://
zenisutoorizari.org.mk/>

10  Фондација отворено општество – Македонија (2020), Лавиринтот во Центарот за 
социјална работа во Шуто Оризари, достапно на <https://fosm.mk/>

https://zenisutoorizari.org.mk/
https://zenisutoorizari.org.mk/
https://fosm.mk/
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1 .  С ТУД И ЈА  Н А  СЛ У Ч А И

СТУДИЈА  
НА СЛУЧАЈ 1:

Приказната  
на Ресмија

Ресмија11 е 50-годишна жена која се об-

рати до Младинскиот центар „Сакам да 

знам“ и побара помош од нас. Таа ни 

кажа дека сопругот, со кој е во брак ре-

чиси 35 години, постојано ја малтретира. 

Со него има четири деца, од кои тројца 

синови се во странство, каде што жи-

веат и работат, а ќерката ѝ е мажена и 

живее во нашата земја. Сопругот е алко-

холичар, а воедно и пациент во душев-

ната болница Бардовци, во одделот за 

лечење на пациенти зависници од ал-

кохол. Ресмија вели дека секогаш кога 

е во алкохолизирана состојба, таа трпи 

физичко и психичко насилство од него. 

По нејзиното доаѓање, нашиот тим од 

социјален работник и параправнички, 

заедно со неа,  го пријавивме случајот 

во локалното полициско одделение во 

Општината Шуто Оризари, каде што 

полициските службеници само укажаа 

дека е потребно жртвата да има меди-

цински извештај како доказ за претрпе-

ните повреди, без да понуди дополни-

телна поддршка. Притоа, полициските 

службеници отворено дадоа сопствени 

квалификации кон случајот: „па не те 

гледаме првпат, си доаѓала и претход-

11 Заради доверливост и заштита на личните 
податоци на клиентите, имињата во сите 
случаи се променети.

но“, „толку време те малтретирал, сега 

ли најде да пријавиш… ќе се вратиш пак 

кај него“,  и одбиваа да постапат итно, 

иако стануваше збор за случај на семеј-

но насилство. Веднаш по ова, се упа-

тивме кон ЈЗУ Универзитетска клиника 

по хируршки болести „Св. Наум Охрид-

ски“, каде Ресмија беше прегледана и 

докторите утврдија постоење на физич-

ки повреди. Притоа, ни беше побарано 

да се плати здравствениот преглед, иако 

ваквите прегледи на жртвата на семеј-

но насилство ѝ следуваат бесплатно. По 

комплетирање на документацијата, се 

упативме во друга полициска станица 

во која постои оддел за семејно насил-

ство, во Општина Кисела Вода, и раз-

говаравме со главните инспектори во 

врска со случајот на Ресмија. По образ-

ложението, инспекторите за семејно на-

силство презедоа чекори за подготовка 

на записник за утврдување на физичко 

насилство. Покрај ова, контактираа и 

со Центарот за социјална работа и беа 

пратени социјални работници кои ја 

сместија Ресмија во засолниште за сме-

стување жртви на семејно и родово ба-

зирано насилство. 
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СИСТЕМСКИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ  
КАЈ РОМКИТЕ ВО ОСТВАРУВАЊЕ НА 

ЗДРАВСТВЕНИТЕ И СОЦИЈАЛНИТЕ ПРАВА

Законски 
одредби:

Заклучок:

Законот за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насил-

ство („Службен весник на РСМ“ бр. 24/2021), во членот 49, став 3, предвидува 

дека полицискиот службеник, секогаш кога има пријава за родово базира-

но насилство врз жени и семејно насилство, обезбедува жртвата веднаш да 

добие соодветна здравствена заштита. Дополнително, во согласност со член 

51, став 2, жртвите се ослободени од плаќање на трошоците за извршениот 

здравствен преглед.

Ромките од Шуто Оризари честопати се целосно економски зависни од со-

пругот/партнерот. Во најголем процент, тие живеат во домот на мажот, па во 

случај на насилство, поради традиционалните норми, не се враќаат  во домот  

на родителите, затоа што не се прифатени. Поради тоа, а и поради срам, недо-

стиг на информации и недоверба во институциите и системот, честопати на-

силството се премолчува. Жртвите на насилство кои одлучуваат да го прија-

ват случајот, неретко упатуваат на непрофесионалниот и несензибилизиран 

однос на вработените во институциите и на стереотипите и предрасудите со 

кои се соочуваат, дури и кога се во придружба од активистите од граѓанските 

организации. 

„Ресмија ја придружувавме до 

полициската станица и во болница. 

Она што можам да го кажам е 

дека полицајците воопшто не беа 

заинтересирани да помогнат кога 

видоа дека станува збор за Ромка, 

како случајот да е нормална појава 

кај ромското население. Во болница, 

здравствените работници не 

ни знаеја дека жртва на семејно 

насилство не треба да плати за 

извршениот преглед.“

(Изјава од параправничките  

од „Иницијатива за правата  

на жените од Шуто Оризари“,  

кои ја придружувале Ресмија) 
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СИСТЕМСКИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ  
КАЈ РОМКИТЕ ВО ОСТВАРУВАЊЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНИТЕ И СОЦИЈАЛНИТЕ ПРАВА

Мирвета, 21-годишна девојка, и нејзини-

те пријатели сакале заедно да посетат 

еден од базените кој се наоѓа во нивна 

близина. Кога пристигнале, застанале 

во редот за купување билети, но кога 

билетарот забележал дека станува збор 

за припадници на ромската заедница, 

одбил да им издаде билети со зборовите 

„Роми не примаме“. Таа побарала да раз-

говара со друго надлежно лице, а кога 

тоа дошло, повторило дека не ги при-

маат Ромите на тој базен. Го напуштиле 

објектот и се упатиле кон друг базен во 

близина, каде што се соочиле со истиот 

третман. Револтирана, Мирвета повика-

ла полиција.

Кога дошол полицискиот службеник, таа 

се претставила како лице кое го прија-

вила настанот и му кажала дека се јав-

но дискриминирани поради тоа што се 

Роми. Службеното лице, по разговор со 

вработениот, ѝ кажал на Мирвета дека 

сето тоа не е дискриминација, бидејќи 

му било кажано дека Ромите ќе бидат 

примени само во вторник (ден кога се 

прочистува водата во базенот). Таа поба-

рала на самото место да ѝ се издаде не-

каков документ/потврда, со цел да има 

доказ дека повикала полиција за кон-

кретната ситуација, на што полицискиот 

службеник од Полициското одделение 

Шуто Оризари ѝ рекол дека не може да 

се направи записник.

По ова, Мирвета и нејзините пријатели 

се упатиле кон уште еден базен, каде вра-

ботеното лице им навело дека има многу 

гужва и не може да ги пуштат да влезат. 

Притоа, во истиот момент, дошло лице 

кое не било припадник на ромската заед-

ница, на кое му било дозволено да купи 

билет и да влезе во објектот на базенот. 

Видно разочарани, Мирвета и нејзини-

те пријатели ја напуштиле локацијата, 

по што таа се обрати до Младинскиот 

центар „Сакам да знам“. По разговорот 

со неа, подготвивме претставка до над-

лежните институции за препознавање 

на директна, интерсекциска дискрими-

нација врз основа на раса, боја на кожа, 

национална и етничка припадност.

СТУДИЈА  
НА СЛУЧАЈ 2:

Вторник – 
ден за Роми 
во јавните 
базени
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СИСТЕМСКИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ  
КАЈ РОМКИТЕ ВО ОСТВАРУВАЊЕ НА 

ЗДРАВСТВЕНИТЕ И СОЦИЈАЛНИТЕ ПРАВА

Законски 
одредби:

Заклучок:

Законот за спречување и заштита од дискриминација („Службен весник на РСМ“ 

бр. 258/2020) предвидува дека дискриминација  е  секое  разликување,  исклучу-

вање,  ограничување  или  давање првенство што се заснова врз дискриминаторска 

основа, со сторување или несторување, што имаат за цел или резултат спречување, 

ограничување, признавање, уживање или остварување на правата и слободите на 

одредено лице или група врз еднаква основа со други. Според член 5, се забранува  

секоја  дискриминација  врз  основа  на  раса,  боја  на  кожа,  потекло, национална 

или етничка припадност, пол, род, сексуална ориентација, родов идентитет, при-

падност  на  маргинализирана  група,  јазик,  државјанство,  социјално  потекло, об-

разование, религија или верско уверување, политичко уверување, друго уверување, 

попреченост, возраст, семејна или брачна состојба, имотен статус, здравствена со-

стојба, лично својство и општествен статус или врз која било друга основа.

Ваквите случаи од страна на приватни субјекти се забележуваат како честа поја-

ва, особено кон ромската заедница. Единствен орган кој постапува по случаи на 

дискриминација од страна на приватни субјекти е Комисијата за спречување и за-

штита од дискриминација, но во недостиг на докази и потврдување на слученото, 

честопати не се препознава повреда на правата. Во овој конкректен случај, сѐ уште 

немаме добиено мислење од страна на Комисијата за спречување и заштита од 

дискриминација.

„Во врска со Вашата претставка која се 

однесува на наводи за непрофесионално 

постапување на полициски службеници, 

Ве известуваме дека се извршија 

непосредни проверки, собраа потребни 

известувања и извршија увид во 

службената документација, при што е 

констатирано дека врз основа на описот 

на случување на настанот и утврдените 

факти и околности, не се потврдени 

наводите наведени во претставката.“

(Одговор од Министерството  

за внатрешни работи – Оддел за внатрешна  

контрола, криминалистички истраги  

и професионални стандарди)
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СИСТЕМСКИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ  
КАЈ РОМКИТЕ ВО ОСТВАРУВАЊЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНИТЕ И СОЦИЈАЛНИТЕ ПРАВА

Сеара е лице во седмиот месец од бре-

меноста, и со неа разговаравме при вр-

шење на теренските активности. Бреме-

на е со своето второ дете. Таа има здрав-

ствено осигурување и избран матичен 

гинеколог, кој редовно го посетува, со 

цел одржување на здрава и редовно кон-

тролирана бременост. Но во последно 

време таа се соочува со проблем, кој ѝ 

отежнува да биде редовна на контроли-

те. И покрај тоа што ЕХО-прегледите се 

бесплатни за жените во текот на бреме-

носта кај матичниот гинеколог, нејзини-

от матичен гинеколог ѝ наплаќа за пре-

порачаните ЕХО-прегледи, но и за оста-

натите прегледи, и тоа секогаш различ-

на цена – 300 или 500 денари, без притоа 

да ѝ издаде фискална сметка. И покрај 

тоа што таа му укажала на тоа дека не 

е финансиски способна да продолжи да 

ги плаќа овие прегледи, а сакала да про-

должи со постојаните контроли, тој ѝ ка-

жал дека за да биде прегледана, ќе мора 

да плати. Бидејќи имала страв од појава 

на проблем со плодот, таа до крајот на 

бременоста ги плаќала прегледите кај 

својот матичен гинеколог.

Но проблемот на завршил во самата бре-

меност. Покрај постојаното наплаќање 

на прегледите во текот на нејзината бре-

меност, дополнително, по породувањето, 

таа воопшто не била посетена од страна 

на патронажна сестра. Во самиот разго-

вор нѐ упати на проблемите со кои се со-

очила, за што детално ѝ беше објаснето 

дека прегледите кај избраниот матичен 

гинеколог ѝ следуваат бесплатно и дека 

може да го пријави случајот до надлеж-

ните институции. По ова, таа се одлучи 

за пријавување на случајот до Народен 

правобранител.

СТУДИЈА  
НА СЛУЧАЈ 3:

Незаконската 
наплата на 
гинеколошки 
услуги – 
секојдневие 
на Ромките
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СИСТЕМСКИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ  
КАЈ РОМКИТЕ ВО ОСТВАРУВАЊЕ НА 

ЗДРАВСТВЕНИТЕ И СОЦИЈАЛНИТЕ ПРАВА

Законски 
одредби:

Заклучок:

Во согласност со Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 

154/15, 192/15, 17/16, 37/16, 20/19 и „Службен весник на Република Северна Маке-

донија“ бр. 101/19, 153/19, 180/19, 275/19, 77/21, 122/21, 178/21 и 150/22), прегледот кај 

избраниот лекар од примарната здравствена заштита е бесплатен. Дополнително, 

во програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата во Република 

Северна Македонија, која се носи на годишно ниво, вклучувајќи ја и таа за 2022 го-

дина, предвидени се средства за бесплатни прегледи и лабораториски прегледи во 

тек на бременост, поврзани со бременост, бесплатно породување за бремени жени 

и за лица без документ за идентификација.

Незаконската наплата од страна на матичните гинеколози е чест проблем на жени-

те од социјално ранливите групи, за кој надлежните институции ретко преземаат 

конкретни чекори за нивно  надминување. Ромките честопати, поради тоа што не 

можат да си дозволат, не посетуваат редовно гинеколог, што оневозможува навре-

мено откривање на болестите и другите нарушувања на здравјето. Во недостиг на 

докази, тешко се утврдува незаконската наплата од страна на матичните гинеко-

лози.12

12 Народен правобранител, Република Северна Македонија (2022), Годишен извештај 2021, 
достапно на <https://ombudsman.mk/>

„Постапувајќи по барањата на Народниот 

правобранител и двата органа – Фондот за 

здравствено осигурување на РМ и Државниот 

санитарен и здравствен инспекторат 

известија дека презеле дејствија и извршиле 

контрола односно надзор, но поради 

недостаток на докази (фискални сметки, 

потврди и сл.) не можеле да утврдат 

состојба дека Приватната здравствена 

установа работи спротивно на прописите и 

потпишаниот договор со Фондот. Исто така, 

беше побарано да се достават потребните 

докази со цел да се утврди спротивното.“ 

(Одговор од Народниот правобранител)

https://ombudsman.mk/
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СИСТЕМСКИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ  
КАЈ РОМКИТЕ ВО ОСТВАРУВАЊЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНИТЕ И СОЦИЈАЛНИТЕ ПРАВА

Медина е 46-годишна Ромка. Таа е ста-

рател на својот 13-годишен внук, кој е со 

посебни потреби, и има полномошно за 

подигање на приходите од сметката на 

нејзиниот син, татко на нејзиниот внук. 

Бидејќи ги исполнувала условите за 

стекнување со правото на детски и обра-

зовен додаток, аплицирала во Центарот 

за социјална работа уште пред три годи-

ни, но никогаш не добила одговор. Кога 

се обратила во Центарот за социјални 

работи и прашала до каде е предметот, 

од вработеното лице ѝ било кажано дека 

нејзиниот предмет е изгубен и дека е по-

требно повторно да аплицира со ново 

барање. 

Медина се обрати до нашиот Младински 

центар за помош. Водејќи се од претход-

ното искуство, таа повторно аплицира-

ла, но овој пат ја советувавме да побара 

и архивски број со новото барање, под 

кој ќе биде воден нејзиниот предмет. Но 

и покрај новото поднесено барање, таа 

повторно долго време не добила ника-

ков одговор, ниту пак финансии. 

Најпрво, водејќи се од претходната прак-

са, ѝ беше укажано да се обрати до бан-

ка и да извади извод за сметката, како 

доказ од кој може да се види дека нема 

исплата на средства од страна на Цен-

тарот за социјална работа по претходно 

поднесеното барање. По ова, таа повтор-

но се обрати до Центарот за социјална 

работа, каде го приложила архивскиот 

број и изводот од сметката во банка како 

доказ дека се нема стекнато со правото 

за образовен и детски додаток, иако ги 

исполнува условите. Врз основа на тоа, 

надлежните вработени лица го прона-

шле заверениот предмет и постапиле по 

барањето. Еден месец подоцна, Медина 

доби решение од Центарот за остварено 

право и се стекна со финансиски сред-

ства.

СТУДИЈА  
НА СЛУЧАЈ 4:

„Изгубените“ 
предмети на 
Центарот за 
социјална 
работа
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СИСТЕМСКИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ  
КАЈ РОМКИТЕ ВО ОСТВАРУВАЊЕ НА 

ЗДРАВСТВЕНИТЕ И СОЦИЈАЛНИТЕ ПРАВА

Законски 
одредби:

Заклучок:

Според член 282 од Законот за социјална заштита („Службен весник на 

РСМ“ бр. 104/19, 146/19, 275/19, 302/20, 311/20, 163/21, 294/21 и 99/22), Цен-

тарот за социјална работа во постапката за остварување на право од со-

цијална заштита е должен да донесе решение во рок од 60 дена од денот 

на поднесување на барањето со потребната документација.

Случаите на изгубени предмети и предмети по кои не се постапува навре-

мено во Центрите за социјална работа се мошне чести и покрај предвиде-

ните законски одредби и определените законски рокови за постапување на 

надлежните институции. Ваквата неажурност доведува до дополнително 

влошување на финансиската состојба на подносителите на барањата, кога 

тие дури и по неколку години немаат финансиски надоместок за правата 

што им следуваат и поради тоа немаат можност за задоволување на основ-

ните егзистенцијални потреби.

„Од вкупно 16 сектори во Центарот за 

социјална работа, само три се дирекно 

поврзани со решавање на предметите 

од системот за социјална заштита. Во 

неколку наврати стапивме во контакт 

со вработените од Центарот од 

социјална работа сѐ со цел да дознаеме 

која е причината поради која се случува 

некои предмети да бидат изгубени, од 

каде беше посочено дека ‘недостигот 

од простор и канцелариска опрема за 

складирање на документацијата и 

недостигот од персонал во центарот’ 

доведува до вакви изолирани случаи.“

(Изјава на параправничка од  

„Иницијативата за правата на жените  

од Шуто Оризари“)
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СИСТЕМСКИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ  
КАЈ РОМКИТЕ ВО ОСТВАРУВАЊЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНИТЕ И СОЦИЈАЛНИТЕ ПРАВА

Фатима е 21-годишна Ромка во осмиот 

месец од бременоста. Во текот на денот 

почувствувала мачнини и голема малак-

саност, па се обратила до Ургентниот 

центар во Специјалната болница по ги-

некологија и акушерство „Мајка Тере-

за“ – Чаир. Кога пристигнала, веќе биле 

присутни две пациентки со породилни 

болки, а во меѓувреме пристигнале уште 

две пациентки, кои не биле припадници 

на ромската заедница. Кога гинекологот 

дошол во ходникот, ги примил пациент-

ките кои имале породилни болки. По нив 

ги повикал другите две пациентки кои 

пристигнале по Фатима, а кои не биле 

бремени, па со тоа и немале породилни 

болки. Дополнително, посетата била во 

неработен ден, па тие не користеле ниту 

упат при прегледот.

По два часа од пристигнувањето, гине-

кологот ја повикал Фатима, но не за да 

ја прегледа, туку за да ѝ каже дека треба 

уште да чека. По некое време, докторот 

се вратил, а Фатима, изреволтирана и 

сѐ уште со болки и мачнини, му укажа-

ла дека не е коректно тоа што навреме-

но не ја прегледал. По ова, докторот со 

повишен тон и заминувајќи од ордина-

цијата ѝ се обратил со зборовите „Срам 

да ти е, цело време се акам по скаливе 

нагоре-надолу, а ти вака зборуваш. Сега 

ќе си го чекаш специјализантот да те 

прегледа.“

По ова, дошла докторката специјали-

зант која ѝ направила преглед, но из-

вештајот требало да биде потпишан од 

страна на докторот кој имал некоректен 

однос. Кога мајката на Фатима влегла во 

просторијата за потпис на извештајот, 

му укажала дека не е во ред неговиот 

однос, по што тој ѝ се обратил со зборо-

вите „Мрш стоко, излези надвор!“. Неза-

доволна од целокупниот однос, Фатима 

заминала и се обратила во Ургентниот 

центар на Гинекологија и акушерство 

„Мајка Тереза“. Потоа се обрати до про-

сториите на нашиот Младински цен-

тар „Сакам да знам“ во Шуто Оризари, 

каде, во рамките на правната помош, 

подготвивме претставка до Народниот 

правобранител, до Комисијата за спре-

чување и заштита од дискриминација и 

до Државниот санитарен и здравствен 

инспекторат, со цел утврдување на сто-

рена дискриминација. Тие не препознаа 

сторена дискриминација во овој случај.

СТУДИЈА  
НА СЛУЧАЈ 5:

Дали 
бремената 
Ромка е 
последна на 
листата на 
пациенти за 
преглед?
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СИСТЕМСКИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ  
КАЈ РОМКИТЕ ВО ОСТВАРУВАЊЕ НА 

ЗДРАВСТВЕНИТЕ И СОЦИЈАЛНИТЕ ПРАВА

Законски 
одредби:

Заклучок:

Законот за заштита на правата на пациентите („Службен весник на РМ“ бр. 

82/08, 12/09, 53/11, 150/15 и „Службен весник на РСМ“ бр. 190/19 и 122/21) про-

пишува дека, согласно начелото на достапност, здравствените услуги постоја-

но се достапни и пристапни за сите пациенти, еднакво и без дискриминација.

При пристапот кон остварување на репродуктивните права кај Ромки, често-

пати се бележи дискриминаторски однос од страна на здравствените работ-

ници во секундарното и терциерното здравство. Исто така, слични случаи 

има документирано и при избор на матичен гинеколог на примарно ниво, 

каде што некои ординации ги одбиваат Ромките како резултат на општестве-

ните стереотипи и предрасуди кон ромската заедница.13 Надлежните инсти-

туции многу ретко ја препознаваат сторената дискриминација, бидејќи вак-

вите случаи тешко се докажуваат.

13 ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување (2020), Одлука 
на Комитетот за елиминација на сите форми на дискриминација врз жените 
при Организацијата на обединетите нации, која утврдува нееднаков пристап и 
дискриминација од страна на гинеколог во Македонија, по основ на етничката 
припадност, достапно на <https://hera.org.mk/oon-drzhavata-treba-da-gi-obesshteti-
romkite-koi-bile-odbieni-da-izberat-matichen-ginekolog>

„При утврдување на фактичката 

состојба Комисијата го зема во предвид 

фактот, дека подносителката почекала 

подолго време за преглед, но причината 

за тоа е големиот број на пациенти 

кои чекаат за истите здравствени 

услуги како и приоритетот кој го 

имаат лицата со упат и лицата со 

породилни болки. Комисијата утврди 

дека подносителката не е доведена во 

неповолна состојба во однос на друго 

лице поради својата раса, боја на кожа, 

национална или етничка припадност.“

(Комисијата за спречување и заштита  

од дискриминација)

https://hera.org.mk/oon-drzhavata-treba-da-gi-obesshteti-romkite-koi-bile-odbieni-da-izberat-matichen-ginekolog
https://hera.org.mk/oon-drzhavata-treba-da-gi-obesshteti-romkite-koi-bile-odbieni-da-izberat-matichen-ginekolog
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СИСТЕМСКИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ  
КАЈ РОМКИТЕ ВО ОСТВАРУВАЊЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНИТЕ И СОЦИЈАЛНИТЕ ПРАВА

Сабрина има 48 години и се соочува со бу-

брежни заболувања. Покрај тоа, таа жи-

вее во екстремна сиромаштија, а се води 

и како бездомно лице, бидејќи куќата во 

која живее е дива градба. Таа е редовен 

пациент во Центарот за дијализа, кој го 

посетува трипати неделно. Бидејќи неј-

зината состојба е сериозна, кога на еден 

од предвидените термини не се појави-

ла, вработена во Центарот барала начин 

да стапи во контакт со Сабрина, по што 

нѐ исконтактира за да дознаеме14 која е 

причината за нејзиното отсуство. Веднаш 

дознавме дека таа го пропуштила терми-

нот поради тоа што возачот задолжен за 

транспорт на пациентот одбил да ја земе 

поради силната миризба која произле-

гувала од дополнителниот гинеколошки 

здравствен проблем кај Сабрина. Сабри-

на беше веднаш однесена во УКАГ „Мајка 

Тереза“, каде докторот утврди напреден 

стадиум на рак на грлото на матката и 

упати на потребата од постојани гинеко-

лошки прегледи кај матичен гинеколог 

кој ќе го води нејзиниот случај. Дополни-

телно, докторот ја објасни миризбата со 

„сериозна инфекција со гној“ како резул-

14 Параправничките од „Иницијатива за 
правата на жените од Шуто Оризари“ беа 
исконтактирани од страна на активистки 
од граѓанско здружение, кои преку нивни 
лични контакти со вработеното лице во 
Центарот за дијализа, дознале за случајот 
на Сабрина.

тат од напредната фаза на здравствениот 

проблем. 

По ова, а благодарение на донација од 

лице кое имаше желба да ја смести Са-

брина еден месец во приватен дом за 

нега и грижа на стари лица, се обидовме 

да стапиме во контакт со речиси сите 

приватни домови на територија на Град 

Скопје. Но секој од нив, кога ќе слушне-

ше дека станува збор за припадничка на 

ромската заедница, веднаш одбиваше да 

ја прими. Сепак, најдовме приватен дом 

за стари лица кој се согласи да ја примат. 

По изминување на еден месец, планот 

беше Сабрина да биде пренесена во Јавна 

здравствена установа – Специјализирана 

болница за геријатриска и палијативна 

медицина „13-ти Ноември“, каде би про-

должила со примање на соодветната те-

рапија. На последниот ден од престојот, 

добивме информација дека сепак на Ге-

ријатрија не може да биде примена без 

потребната документација, заедно со ре-

шението од Центарот за социјална рабо-

та за сместување во болница како лице во 

социјален ризик, кое што не беше подгот-

вено во предвидениот рок. Истовремено, 

не беше навремено комплетирана меди-

цинската документација од матичниот 

доктор, по што и Сабрина изрази желба 

да биде вратена во нејзиниот дом. По не-

колку дена, таа почина. 

СТУДИЈА  
НА СЛУЧАЈ 6:

Кога здравствениот 

проблем е поврзан 

и со сиромаштијата, 

дали државата ќе 

реагира?
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СИСТЕМСКИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ  
КАЈ РОМКИТЕ ВО ОСТВАРУВАЊЕ НА 

ЗДРАВСТВЕНИТЕ И СОЦИЈАЛНИТЕ ПРАВА

Законски 
одредби:

Заклучок:

Според член 5 од Законот за заштита на правата на пациентите („Службен вес-

ник на РМ“ бр. 82/08, 12/09, 53/11, 150/15 и „Службен весник на РСМ“ бр. 190/19 и 

122/21), пациентот има право на остварување на правата утврдени со овој Закон 

без дискриминација врз основа на раса, боја на кожа, потекло, национална или 

етничка припадност, пол, род, сексуална ориентација, родов идентитет, припад-

ност на маргинализирана група, јазик, државјанство, социјално потекло, обра-

зование, религија или верско уверување, политичко уверување, друго уверување, 

попреченост, возраст, семејна или брачна состојба, имотен статус, здравствена 

состојба, лично својство и општествен статус или врз која било друга основа.

Жените од Шуто Оризари со години се соочуваат со предизвикот од недостап-

ни гинеколошки услуги, пред сѐ, поради недостигот на матичен гинеколог во 

Општината. Тоа оневозможува Ромките да прават редовни гинеколошки прегле-

ди и може сериозно да влијае врз нивното репродуктивно здравје, како што е 

случајот на Сабрина, каде е утврден четврт стадиум на карцином на грлото на 

матката. Истовремено, сериозен проблем претставува и отсуството на услуги за 

домување и грижа на лицата со хронични или фатални заболувања, а кои живеат 

во сиромаштија и немаат можност за самостојно покривање на ваквите трошоци. 

„Пациентката е вратена дома и веќе се 

направени 2 дијализи од нејзиното напуштање 

на домот за стари лица, соодветно и ние 

обезбедивме превоз од адресата каде што 

живее. Додека беше сместена во домот 

немавме проблеми и забелешки за нејзината 

хигиенска состојба. Меѓутоа во саботата 

таа е дојдена во екстремно лоша хигиенска 

состојба и претставува голем проблем поврзано 

и со просторот во салата кој го дели со други 

пациенти и во превозот. Сакам да замолам, ако 

може да се помогне во луѓе, да ја посетуваат и 

да помогнат во одржување на хигиената.“

(Одговор од Центарот за дијализа)
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СИСТЕМСКИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ  
КАЈ РОМКИТЕ ВО ОСТВАРУВАЊЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНИТЕ И СОЦИЈАЛНИТЕ ПРАВА

Во текот на еден работен ден нѐ поба-

ра доктор кој работи во Поликлиниката 

Шуто Оризари и ни кажа дека во дворот 

на приватната поликлиника, која е во 

нивна близина, се наоѓа бездомно лице 

во лоша состојба. Веднаш отидовме на 

местото и наидовме на жена, Ромка, во 

лоша здравствена состојба, а отежна-

тиот говор упатуваше на сомнеж дека 

може да има доживеано и мозочен удар. 

Уште од самото нејзино пристигнување 

во поликлиниката, докторката се оби-

дувала да стапи во контакт со итната 

медицинска помош, но сите обиди биле 

залудни. Покрај итната медицинска по-

мош, таа се обидела да стапи во контакт 

и со Центарот за социјални работи, како 

и со полициското одделение, но никој не 

одговорил на повиците. 

Ѓултен, која лежеше на подот, со послед-

ни сили се обиде да ни ја објасни ситу-

ацијата во која се наоѓа. Ни укажа дека 

е примател на старосната пензија на по-

чинатиот сопруг, дека неколкупати го 

напуштала домот во кој заедно живееле 

со него, но и со децата на сопругот од не-

говиот претходен брак, бидејќи постоја-

но биле во конфликт. Дополнително, 

единствената ќерка, која живее во Гер-

манија, нема услови и можност да ѝ по-

могне. По ова, се обидовме да стапиме 

во контакт со надлежните институции, 

но сите од нив упатуваа на ненадлеж-

ност. Истовремено, постојано се обиду-

вавме да стапиме во контакт со итната 

медицинска помош, од каде, по огромен 

број повици од различни телефонски 

броеви, успеавме да воспоставиме кон-

такт. Службеното лице имаше крајно 

арогантен однос и постојано ја прекину-

ваше телефонската линија, користејќи 

навредливи зборови, повишен глас, пра-

шувајќи кои сме ние и упатувајќи дека 

„нема што да ни каже нам дали ќе пра-

ти амбулантно возило или не“. Поради 

ваквиот однос, се обидовме да  стапиме 

во контакт со Државниот здравствен и 

санитарен инспекторат, но и покрај тоа 

што ова се случуваше во текот на работ-

ното време, ниту на еден од петте поста-

вени телефонски броеви за контакт на 

Инспекторатот, не добивме никаков од-

говор. По изминување на час и половина 

од првиот повик во итната медицинска 

помош, пристигна амбулантното возило 

и Ѓултен беше пренесена и хоспитализи-

рана во Градската општа болница „8-ми 

Септември“. За овој случај се обративме 

со претставка до Народниот правобра-

нител, Комисијата за спречување и за-

штита од дискриминација и Државниот 

санитарен и здравствен инспекторат. За 

жал, набрзо по оваа случка, добивме ин-

формации дека Ѓултен починала.

СТУДИЈА  
НА СЛУЧАЈ 7:

Ненадлежни или 

несензибилизирани? 
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СИСТЕМСКИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ  
КАЈ РОМКИТЕ ВО ОСТВАРУВАЊЕ НА 

ЗДРАВСТВЕНИТЕ И СОЦИЈАЛНИТЕ ПРАВА

Законски 
одредби:

Заклучок:

Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 

37/16, 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19, 153/19, 

180/19, 275/19, 77/21, 122/21, 178/21 и 150/22) во членот 3 став 3 предвидува дека „Се-

кој е должен во итни случаи да укаже прва помош според своите можности и во 

случај на опасност по животот, да ја извести најблиската здравствена установа и 

да овозможи пристап до итна медицинска помош.“

Ова не е единствениот ваков забележан случај на територијата на Општина Шуто 

Оризари од страна на девојките и жените кои нудат параправна помош. Таму Ит-

ната медицинска помош задоцнето реагира, а во одредени случаи не се ни појаву-

ва. За жал, документирани се и други случаи на граѓани од ромската заедница во 

Шуто Оризари, кои завршуваат со смртни последици поради задоцнето пристигну-

вање во здравствена установа.

15 Државниот здравствен и санитарен инспекторат, по вонредниот инспекциски надзор, 
константирал дека пациентката им е позната на здравствените работници од ЈЗУ ГОБ „8-
ми Септември“, бидејќи еден ден пред настанот била донесена во болницата на преглед и 
третман, по што самоиницијативно ја напуштила.

„Може да се констатира дека нема пропусти во 

пружањето на здравствена заштита од страна 

на екипата на итната медицинска помош. Со 

оглед на тоа што пациентката е без постојана 

грижа и надзор, на своја рака ја напуштила 

болницата претходниот ден15, потребно е да се 

направи напор за да се реши нејзиниот проблем 

преку институциите на системот за нејзино 

згрижување... Претставки од ваков тип не се 

решение за нејзината состојба.“

(Одговор од Државниот здравствен  

и санитарен инспекторат)
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СИСТЕМСКИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ  
КАЈ РОМКИТЕ ВО ОСТВАРУВАЊЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНИТЕ И СОЦИЈАЛНИТЕ ПРАВА

При вршење на теренските активности, 

наидовме на Фата, 28-годишна Ромка, 

која неодамна се породила со своето вто-

ро дете. Низ разговор со неа, дознавме 

дека ја има подготвено потребната до-

кументација за аплицирање во Центарот 

за социјални работи за исполнување на 

правото на еднократна парична помош 

за второродено дете. Но при посетата на 

институцијата, таа се соочила со проблем 

во поглед на потврдата за редовно кон-

тролирана бременост. Имено, таа ја при-

ложила подготвената документација во 

Центарот за социјални работи, но оттаму 

била веднаш одбиена со образложение 

дека ѝ недостига потврдата за редовно 

контролирана бременост. 

Фата била пациентка кај матичниот гине-

колог кој ја затвори гинеколошката орди-

нација во Шуто Оризари. Единствениот 

документ со кој таа, а и останатите паци-

ентки, се имаат здобиено од претходната, 

веќе затворена гинеколошка ординација 

во Шуто Оризари, е мајчината книшка. И 

покрај тоа што се обидовме да стапиме во 

контакт со голем број матични гинеколо-

зи на територијата на Град Скопје, со цел 

да ги прифатат овие пациентки за да ја 

комплетираат документацијата за едно-

кратна парична помош, ниту еден од нив 

не се согласи да им издаде таква потврда, 

бидејќи тие не ја следеле нивната бреме-

ност како матични гинеколози, па во тој 

случај, немаат надлежност за издавање на 

потврдата. Во согласност со ваквите по-

треби, во име на жените кои останаа без 

матичен гинеколог, беше поднесено Ба-

рање за работна средба до Министерство-

то за труд и социјална политика. За овој 

проблем беше разговарано со ресорната 

министерка, со цел да им се овозможи на 

овие жени да добијат потврда за редот на 

раѓањето на детето/децата, која инаку се 

добива од избраниот лекар – специјалист 

по гинекологија и акушерство, со која ќе 

имаат можност да аплицираат за право-

то што им следува. За ваквата одлука – за 

првородено и второродено дете во Цен-

трите за социјална работа да биде довол-

на потврдата за редот на раѓањето на де-

тето, во која ќе биде назначено само дали 

станува збор за прва или втора бременост 

– веднаш беше пуштен допис и беа изве-

стени сите подрачни одделенија на Цен-

тарот за социјална работа. По одржаната 

средба, Фата повторно аплицираше и се 

стекна со правото за родителски додаток 

за второ дете.

СТУДИЈА  
НА СЛУЧАЈ 8:

Долгогодишниот 

проблем со 
гинеколошката 

ординација во 

Шуто Оризари сѐ 

уште не е решен 
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СИСТЕМСКИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ  
КАЈ РОМКИТЕ ВО ОСТВАРУВАЊЕ НА 

ЗДРАВСТВЕНИТЕ И СОЦИЈАЛНИТЕ ПРАВА

Законски 
одредби:

Заклучок:

Според Законот за заштита на деца („Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 

192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и „Службен весник на Република Се-

верна Македонија“ бр. 104/19, 146/19, 275/19, 311/20, 294/21 и 150/22), 

со членот 6 се предвидуваат правата за заштита на деца, во кои вле-

гува и правото на родителски додаток за дете и еднократна парична 

помош за новороденче.

Жените од Шуто Оризари, поради долгогодишниот проблем на по-

времено работење и често затворање на гинеколошката ординација 

во Здравствениот дом „Шуто Оризари“, честопати го губат правото 

на еднократна парична помош поради неможноста за добивање на 

потврдата за редовно контролирана бременост.16 

16 Министерство за труд и социјална политика (2022), Тренчевска: Посветени 
сме граѓаните од ранливите групи целосно да ги остварат правата на 
социјалните услуги, достапно на <https://www.mtsp.gov.mk/>

„Како ресорно министерство и како Влада 

целосно сме посветени сите граѓани да имаат 

еднаков пристап до правата и услугите. 

Посветени сме ранливите групи на граѓани 

целосно да ги остварат своите права на 

сите социјални услуги што ги креиравме во 

изминатиот период, како што се правото на 

детски додаток, гарантираната минимална 

помош, здравствената заштита на жената 

Ромка.“16

(Изјава на министерката Јованка Тренчевска,  

дадена на средба со претставници од Здружението  

„Иницијатива за правата на жените од Шуто Оризари“)

https://www.mtsp.gov.mk/
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 X Министерството за здравство да почне да спроведува континуирани обуки и да под-
готвува информативни материјали за здравствените работници, особено на ниво на 
секундарна и терцеирна заштита, за примена и спроведување на тековната законска 
регулатива и ослободување од партиципација за жените жртви/преживеани на се-
мејно и родово базирано насилство. Во нив треба да биде вклучена и информацијата 
дека жртвите, според Законот за спречување и заштита од насилство врз жените и 
семејното насилство, се ослободени од плаќање на трошоците за извршениот здрав-
ствен преглед;

 X Забрзување на тековната реформа предвидена за примарната здравствена зашти-
та, која подразбира воспоставен дијалог помеѓу Фондот за здравствено осигурување 
на Република Северна Македонија и приватните здравствени установи во делот на 
подготовка на стандардите за услугите од избраниот лекар кои следуваат бесплатно 
за пациентките во текот на бременоста и во текот на репродуктивниот период на 
жените;

 X Засилување на контролните механизми од страна на Фондот за здравствено осигу-
рување на РСМ и Државниот здравствен инспекторат на приватните здравствени 
институции во примарната заштита, со цел надминување на проблемот со наплата 
за здравствените услуги што им следуваат бесплатно на пациентките, како еден од 
главните проблеми со кои се соочуваат Ромките и другите жени кои се социјално 
исклучени во пристапот до услуги за репродуктивното здравје;

 X Распределување на тим од Итната медицинска помош Скопје во Општината Шуто 
Оризари од страна на Министерството за здравство, во согласност со Стратегија за 
инклузија на Ромите  2022 – 2030;

 X Министерството за здравство да преземе мерки за зголемување на бројот на патро-
нажните сестри и да обезбеди теренски возила за патронажна служба, за да можат 
посетите да бидат почести и за да се подобри грижата за жените од ромската заед-
ница во текот на бременоста и по породувањето во Општина Шуто Оризари. Покрај 
ова, да се подобрат регулативите за вработување на патронажни сестри од ромската 
етничка припадност во општините каде што има поголема застапеност на Ромите;

 X Министерството за труд и социјална политика да преземе мерки за обезбедување 
институционално сместување на сите бездомни лица/лицата со терминални болести 
кои живеат во сиромаштија, во домови за нега и помош, а кои имаат потреба од вак-
ви услуги;

 X Зголемување на бројот на вработени социјални работници Роми/ки од страна на Ми-
нистерството за труд и социјална политика, особено во општините каде што живее 
значителен процент ромско население, со цел надминување  на културолошките ба-
риери во пристапот за остварување на правата од социјалната заштита;

 X Обезбедување соодветен инвентар и канцелариска опрема за непречено функцио-
нирање и соодветно складирање на предметите во центрите за социјална работа, 
што ќе придонесе за поголема безбедност и чување на предметите, особено во ЈУМ-
ЦСР – Шуто Оризари;

2 .  П РЕ П О РА КИ 
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СИСТЕМСКИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ  
КАЈ РОМКИТЕ ВО ОСТВАРУВАЊЕ НА 

ЗДРАВСТВЕНИТЕ И СОЦИЈАЛНИТЕ ПРАВА

 X Спроведување на континуирани обуки на стручните работници во Центрите за со-
цијална работа за сензитивизација и промена на негативните наративи кон ромска-
та заедница, особено во општините каде што тие живеат, со цел намалување на сте-
реотипите и дискриминацијата на Ромите кон пристапот на услугите;

 X Вработување Ромки во тимот за постапување за спречување и заштита од насилство 
врз жени и семејно насилство во рамките на Центарот за социјални работи, како и 
распределување на тимовите за постапување за спречување и заштита од насилство 
врз жени и семејно насилство во подрачните центри за социјална работа;

 X Подобрување на координацијата меѓу Министерството за внатрешни работи и Мини-
стерството за труд и социјална политика при постапувањето во случаите на семејно 
и родово базирано насилство, вклучително и при сместување на жртвите во шелтер 
центрите, или згрижување на малолетни деца кои во моментот се наоѓаат кај насил-
никот;

 X Министерството за внатрешни работи да обезбеди континуирани обуки за сензи-
тивизација на полициските службеници за постапување во случаите на семејно и 
родово базирано насилство при работа со припадниците на етничките малцинства, 
вклучително и со Ромките, во согласност со тековната законска легислатива;

 X Овозможување СОС-линија на ромски јазик за поддршка на Ромките жртви на семеј-
но и родово базирано насилство;

 X Спроведување на едукации во организација на Министерството за здравство, Ко-
мисијата за спречување и заштита од дискриминација и граѓанските организации, 
заради сензибилизација на здравствените работници во делот на пристапот и ну-
дењето на здравствените услуги кон ромското население, со цел надминување на 
негативните наративи, стереотипите и предрасудите;

 X Министерството за здравство да вработи нови здравствени медијатори кои ќе бидат 
ангажирани во институциите за секундарна и терциерна здравствена заштита, со 
цел мониторирање на дискриминацијата и нееднаквиот третман на здравствените 
установи;

 X Создавање унифициран електронски систем за постапување на институциите и те-
лата за заштита, со цел навремено постапување и елиминација на сите облици на 
дискриминација и овозможување на интерсекторска соработка при постапување во 
случаите на дискриминација;

 X Институциите и телата за заштита од дискриминација, според Законот за спречување 
и заштита од дискриминација, при постапувањето во случаи на дискриминација кои 
тешко се докажуваат, да преземат проактивна улога во обезбедување докази за сто-
рената дискриминација, вклучително и преку методот „тестирање ситуација“;

 X Едукација и подигање на јавната свест кај Ромите за препознавање на формите на 
дискриминација и подобро користење на институционалните механизми за поведу-
вање правни постапки пред институциите на системот.
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