
Да се испита достапноста и искористеноста на 
услугите предвидени со Програмата за активна 
здравствена заштита на мајките и децата  во 
Република Северна Македонија, од страна на 
жените Ромки во Куманово кои во 2018 година 
биле корисници на антенатални и постпартални 
услуги кои ги покрива програмата.
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99 
ЖИВОРОДЕНИ
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НЕРЕГУЛИРАН

ПРЕСТОЈ

3 
ДРЖАВЈАНКИ НА
ДРУГИ ДРЖАВИ

Методологија                                                                            Целна група                  

За потребите на анализата го користевме методот на 
социјална отчетност (карта за проценка на заедницата).
Kреиравме стуктурани прашалници наменети за целните 
групи (институции и Ромки од Куманово, породени 
во 2018г.) Искористени алатки: фокус групи, интервјуа и 
примена на законот за информации од јавен карактер. 

ЖЕНИ
58

5 
ФОКУС ГРУПИ

Колку учеснички искористиле 
бесплатни лабoраториски 
услуги за крв?

36%

провериле и НЕ платиле за лабораториски преглед

31%
провериле но исто така и ПЛАТИЛЕ за лабораториски преглед 

Колку учеснички искористиле 
бесплатни лабoраториски 
услуги за урина?

35%
НЕ направиле лабораториски преглед

10%
провериле и НЕ платиле за лабораториски преглед

55%
провериле но исто така и ПЛАТИЛЕ за лабораториски преглед 

од целната група
ја искористиле 
оваа услуга

                            

од целната група
ја искористиле 
оваа услуга

33%

НЕ направиле лабораториски преглед

33%

   10%

Главна цел

инфо график
МОЕТО ЗДРАВЈЕ Е МОЕ ПРАВО

Анализа за искористеност на антенатални и постпартални здравствени услуги за жените Ромки од Куманово во 2018 година
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провериле и НЕ платиле за лабораториски преглед

провериле но исто така и ПЛАТИЛЕ за лабораториски преглед 

НЕ направиле лабораториски преглед

провериле и НЕ платиле за лабораториски преглед

провериле но исто така и ПЛАТИЛЕ за лабораториски преглед 

Колку учеснички платиле за 
преглед кај матичниот гинеколог 
за време на бременост?

НЕ направиле лабораториски преглед

Колку учеснички искористиле 
услуга за добивање на бесплатна 
фолна киселина за време на 
бременост?

не платиле

платиле

26%

74%

искористиле 

не искористиле

5%

95%

Колку учеснички биле 
посетени од страна на 
патронажна сестра за време на 
бременост?

Колку учеснички платиле за 
претстој во болница поради 
здравствени проблеми со 
новороденчето (до 1 година)?

НИТУ ЕДНА не платила 
за болничко лекување 
на новороденчето

СИТЕ ЖЕНИ учеснички 
после породување 
биле  посетени по 
неколку пати 

НИТУ ЕДНА учесничкa 
не добила бесплатни
контрацептивни 
средства

НИТУ ЕДНА учесничкa 
не добила печатен 
материјал

биле посетени 

не биле посетени

17%

83%

Колку учеснички биле посетени 
од страна на патронажна сестра 
после породување?

Колку учеснички добиле 
бесплатни контрацептивни 
средства (орална контрацепција, 
спирали, кондоми)?

Колку учеснички  добиле 
печатен материјал во текот на 
бременоста или по 
породувањето од страна на 
гинеколог или патронажна 
сестра?

de
si

gn
 ©

 R
.R

us
te

m
 2

02
0


