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КРАТКО РЕЗИМЕ 
ЗА ПРИМЕНЕТИ ПОЛИТИКИ НА
АНТЕНАТАЛНИ И ПОСТПАРТАЛНИ 
ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ЗА 
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КРАТКА ИНФОРМАЦИЈА 
„Унапредување на здравствената заштита на Ромките“ под мотото „Моето здравје е мое право“ 
– продолжение е проект којшто се спроведува  од страна на Националниот ромски центар (НРЦ) од 
Куманово и тоа за периодот од ноември 2018 до април 2020 година.

 “Моето здравје е мое право“  воедно е и кампања преку којашто се охрабруваат пред сe жените Ромки 
за покренување на постапки за заштита на нивните повредени права од областа на здравството. 

Проектот е подржан од Ромска здравствена програма (РЗП)1 Берлин, Фондација  отворено општество. 

Генерална цел на проектот е подобрување на здравствените политики за Ромите преку употреба 
на писмени препораки и писмени дописи до Владата на Република Северна Македонија коишто ќе 
произлезат од мониторирање на заедницата (собирање и анализа на податоци базирани на докази), како и 
мониторирање на важечките превентивни програми: Програма за активна здравствена заштита на мајки 
и деца и Програма за партиципација при користење на здравствена заштита на одделни заболувања на 
граѓаните и здравствена заштита на родилки и доенчиња во Република Северна Македонија, со цел да го 
следиме реализирањето на  планираните активности во име на Ромите, како и квалитетот на пристапот 
до антенатална и постпартална заштита на Ромките.

1 https://www.opensocietyfoundations.org/who-we-are/programs/public-health-program 
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ПРЕПОРАКИ 
УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПЛАНИРАЊЕТО И СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПРОГРАМАТА
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1. Треба да се реорганизира системската поставеност на здравствената заштита од 
сексуално и репродуктивно здравје, при што сите нивоа на здравствена заштита, 
примарна, секундарна и терцијарна, ќе даваат сеопфатни, интегрирани, квалитетни 
здравствени услуги за сексуално и репродуктивно здравје.

2. Превентивната Програма за активна здравствена заштита на мајки и деца да се креира 
со јасно поставени цели, активности и очекувани резултати што ќе бидат мерливи и ќе 
го покаже бројот на корисници.

3. Програмата за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни 
заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата во 
Република Северна Македонија да има реални цели и буџет што ќе ги покрива сите 
потребни интервенции и прегледи за време на бременоста. 

4. Превентивните програми: Програмата за партиципација (делот со кој се опфатени 
бремените, родилките и децата) и Програмата за активна здравствена заштита за 
мајки и деца да бидат ставени под една програма, којашто ќе биде наменета само за 
оваа таргет-група.  

5. Во дизајнирањето на превентивните Програми да учествуваат стручни граѓански 
здруженија.

6. Да се евалуираат и двете програми на годишно ниво, со тоа што ќе се даде јасен извештај 
по град, име на здравствени институции, реализирани активности, со јасни поставени 
цели, финансиски импликации и постигнати резултати на годишно ниво. 

7. Да се дефинира интегриран и сеопфатен основен пакет на здравствени услуги од 
сексуално и репродуктивно здравје, којшто ќе ги опфаќа потребните гинеколошки 
прегледи за жените на национално ниво. 

8. Да се усвои пакет на гинеколошки прегледи за време на бременоста базиран на 
антенаталните протоколи утврдени од Министерството за здравство, што ќе бидат 
бесплатни за сите жени и истиот да биде законски покриен. 
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9. Да се креира и усвои основен пакет за гинеколошки прегледи за секоја жена. 
10. Да се обезбеди сеопфатна, интегрирана, квалитетна и навремена здравствена заштита 

за жените во репродуктивниот период. 
11. Да се ревидираат превентивните програмски „цели“ и активности на матичните 

гинеколози со цел да се осигурат бесплатни прегледи за време на бременоста. 
12. Да се воведе законска обврска за матичните гинеколози на неделно ниво да доставуваат 

списоци до патронажната служба за бремените жени и да се воведат соодветни санкции 
ако не се исполни оваа обврска, со цел да се остварат посети на бремените и нивна 
едукација.

13. Фолната киселина да се вметне како задолжителна активност на матичните гинеколози 
и тие да им ја даваат на бремените жени за што ќе информираат на месечно ниво. 

14. Да се изработи едукативен материјал за здрава бременост, доење и семејно планирање 
наменети за млади, со сликовит приказ за поширока употреба. 

15. Да се креира листа на здруженија на граѓани кои соработуваат со Министерството за 
здравство, за да се подобри пристапот до информации и едукација преку граѓанските 
здруженија во општините со ромско население, со што ќе се зајакне и соработката меѓу 
институциите и невладиниот сектор. 

16. Да се изработи едукативен материјал за здрава бременост, доење и семејно планирање 
наменети за млади на ромски јазик. 

17. Да се воведе систем на мониторинг на спроведените активности за остварување на 
правата што произлегуваат од Програмата за активна здравствена заштита на мајки и 
деца и Програмата за партиципација и нивна искористеност од страна на жените. 
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ВОВЕД
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Ова резиме за применети политики (policy brief) се фокусира на недостатоците што постојат во законите 
со кои се регулирани загарантираните права на граѓаните од областа на здравството и нивната 
имплементација преку постоечките механизми (институции). Нашата земја располага со солидна правна 
рамка како од аспект на Уставот,2 така и со останатото приспособено законодавство.3

Уставот на Република Северна Македонија гарантира универзален пристап за здравствена заштита на 
сите граѓани во Република Северна Македонија.

Законот за здравствена заштита, како и Законот за здравствено осигурување обезбедуваат еднаквост во 
пристапот до здравствените установи почитувајќи го правото на еднаквост на сите граѓани на Република 
Северна  Македонија.

Но и покрај големиот број закони, подзаконски акти и програми донесени од Министерството за 
здравство, жените и девојките, посебно жените и девојките Ромки, секојдневно наидуваат на проблеми 
при остварувањето на своите со закон загарантирани права од областа на здравството, од причина што 
законите се двосмислени и различно се интерпретираат од институциите што ги спроведуваат.

Посебен  акцент во овој документ е ставен на Програма за активна здравствена заштита на мајки и деца4  и 
Програма за партиципација при користење на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните 
и здравствена заштита на родилки и доенчиња во Република Северна Македонија за 2018 и 2019 година.5

2 https://www.sobranie.mk/content/Odluki%20USTAV/UstavSRSM.pdf 
3 http://zdravstvo.gov.mk/zakon-za-zdravstvenata-zashtita/ 
4 Акциски план за сексуално и репродуктивно здравје 2018 -2020 http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2018/09/Nov-tekst-na-AP-usoglasen-so-Sekretarijat-za-zakonodavstvo-11.09.2018.pdf
   Превентивна програма за активна здравствена заштита на мајки и деца http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2018/02/Programa-majki-deca-2018.pdf,  
   http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2019/02/9.2019-programi-2019-javno-zdravje.pdf
5 http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2018/02/Programa-participacija-2018.pdf
   http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2019/02/2019-PROGRAMA-ZA-PARTITSIPATSIJA-PRI-KORISTENE-ZDRAVSTVENA-ZASHTITA-NA-ODDELNI-ZABOLUVANA-NA-GRAGANITE-I-ZDRAVSTVENA-ZASHTITA- NA.pdf
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Преку овој документ сакаме да укажеме и на недостатоците во спроведувањето на наведените Програми 
од страна на институциите што се должни истите да ги имплементираат.

Во текот на проектот, со користење на методот Карта за проценка на заедницата се испитуваше начинот и 
степенот на кој е спроведен акциски план, како и превентивните програми што го третираат сексуалното и 
репродуктивното здравје на мајките и децата во Република Северна Македонија, конкретно на подрачјето 
на градот Куманово. Паралелно со процесот на социјалната отчетност на институциите се реализираше и 
методот Карта за  проценка на заедницата преку кој се вршеше проценка на искористеноста на услугите 
во заедницата преку организирање на пет фокус-групи.

 Во текот на проектот, беа испратени вкупно дваесет и две барања до надлежните  институции за добивање 
на информации од јавен карактер.6 

Како резултат на сите овие активности e изготвен овој документ на применети политики (policy brief) 
преку кој сакаме да укажеме на недостатоците во нашиот здравствен систем, како и да им дадеме јасни и 
прецизни препораки на донесувачите на политики за надминување на недостатоците за да се обезбедат 
услови за секоја бремена жена и новороденче да имаат пристап до здравствените служби коишто 
поседуваат капацитет за висококвалитетна, безбедна и делотворна нега.

6 Види табела 1, стр.17
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КОНЦЕПТ НА ПРОГРАМА 
ЗА АКТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА МАЈКИ И ДЕЦА И

ПРОГРАМА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈА  
ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ОДДЕЛНИ ЗАБОЛУВАЊА НА 

НА ГРАЃАНИТЕ И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РОДИЛКИ И ДОЕНЧИЊА
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Владата на Република Северна Македонија секоја година од буџетот на Министерството за здравство 
издвојува средства за Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата  и  Програмата за 
партиципација при користење на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здравствена 
заштита на родилки и доенчиња.

Преку наведените Програми, Министерството за здравство има за цел да обезбеди континуирано 
унапредување на здравјето на децата и жените во репродуктивниот период во насока на намалување 
на доенечката и матерналната смртност преку координирано спроведување на есенцијалните јавно-
здравствени функции врз основа на дефинираните приоритети идентификувани преку редовен 
мониторинг на нивната здравствена состојба, со посебен фокус на ранливите групи население со 
почитување на принципот на еднаква достапност за сите на кои им е потребна услугата.

I . Наводи од анализата за спроведување на мерките, активностите и буџетот од Програмата за 
активна здравствена заштита на мајките и децата за 2018 година

Со Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата во текот на 2018 година, Министерството 
за здравство ги предвиде следните мерки:

 » Континуирано унапредување на системот на мониторирање на здравствениот статус на мајките и 
децата и ефикасноста на здравствената заштита;

 » Подигање на информираноста и едуцираноста на населението за здрави животни стилови и правилно 
здравствено однесување во преконцепциски, антенатален, постнатален и во доенечкиот период, со 
фокус на ранливите категории на жени (жени Ромки, жени од руралните подрачја);

 » Унапредување на квалитетот и еднаквоста во пристапот до здравствените услуги за мајките и децата, 
со посебен фокус на ранливите категории жени;
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 » Навремено откривање на заболувања кај новороденчињата, доенчињата и малите деца;
 » Јакнење на интерсекторската соработка и мобилизирање на партнерството во заедницата на сите 

релевантни партнери во идентификацијата и решавањето на здравствените проблеми на мајките и 
децата, особено во намалувањето на бариерите и зголемувањето на достапноста на услугите.

За спроведување на горенаведените мерки од оваа Програма биле издвоени  средства преку буџетот 
на Министерството за здравство за 2018 година. Министерството за здравство, врз основа на сопствена 
проценка, ги распределува овие средства по поединечни мерки и активности. Во 2018 година, со 
Програмата било предвидено дека спроведувањето на активностите од истата ќе го вршат: Министерство 
за здравство, Завод за здравствена заштита на мајки и деца,Универзитетска клиника за гинекологија и 
акушерство - Скопје, Универзитетска клиника за детски болести - Скопје, Ромски здравствени медијатори, 
Државен центар за репродуктивно здравје, Управа за електронско здравство, Клинички болници и Општи 
болници во Република Македонија, Здравствени домови во Република Македонија, Центар за семејна 
медицина, Специјална болница за гинекологија и акушерство „Мајка Тереза“ Скопје, граѓански здруженија

Во рамките на проектот Унапредување на здравјето на жената Ромка - продолжение “Моето здравје e 
мое право“, беа предвидени и беа реализирани активности со кои се мониторира реализацијата на 
Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата во Република Македонија за 2018 меѓу 
ромското население како ранлива популациона група во општина Куманово.

За потребите на истражувањето беше направено мапирање на институциите, но и на заедницата како 
дел од методот на социјална отчетност. Теренски асистенти во соработка со претставници на заедницата, 
(Роми) работеа во населбите и направија мапирање на целната група жени учеснички во фокус-групите.
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За реализација на поставените цели беа подготвени два вида на прашалници. 

Едниот прашалник беше наменет за Институциите вклучени во реализирањето на Програмата и 
тоа: Здравствен дом Скопје, Здравствен дом Куманово, ЈЗУ Општа болница – Куманово, гинеколози, 
лаборатории. Прашањата се насочени кон обврските што ги имаат овие институции по основ на оваа 
Програма и истите во суштина се реализатори на програмските задачи и Министерство за здравство, 
како институција задолжена за следење на реализацијата на Програмата.

Другиот прашалник беше наменет за жените припаднички на ранливи категории кои се корисници на 
услугите, со цел да се согледа колку се запознаени со предвидените услуги, колку им се достапни и колкава 
е искористеноста на истите. Таргет-групата ја сочинуваат жени Ромки во репродуктивен период, од 
ромските населби Средорек и Бавчи и жени Ромки од населбата Бедиње и од Центар. Со истражувањето 
беа опфатени 58 жени кои се породиле во 2018 година или 57,4 % од вкупниот број на породени Ромки во 
2018 година. Испитаничките беа на возраст од 16 до 37 години и беа организирани во пет фокус-групи. На 
средбите се водеше разговор со секоја од учесничките - интервју во врска со сите прашања од анкетниот 
прашалник поврзани со услугите од Програмата и се разменуваа искуства.

На крај е направена компаративна анализа на одговорите од институциите што се даватели на услугите 
по основа на Програмата и одговорите и дискусиите на жените од фокус-групите кои се приматели на 
услугите и тоа одделно по одредени категории на услуги од Програмата.

Добиените резултати од спроведеното истражување покажуваат дека мајките и децата во Република 
Северна Македонија се соочуваат со сериозни проблеми во пристапот до квалитетни и навремени 
здравствени услуги.
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Министерството за здравство преку активностите што ги планира во Програмата за активна здравствена 
заштита на мајките и децата и  Програмата за партиципација,  и средствата што ги троши за нивна 
реализација, не придонесува кон исполнувањето на поставените цели.

Според податоците на Државниот завод за статистика, во Република Северна Македонија во 2018 година 
се родени вкупно 21 484 деца, од кои живородени се 21 333, а 151 е мртвородено. Бројот на живородените 
деца во 2018 година, во споредба со минатата година, е намален за 1,9 %.7 

Согласно наведените податоци, можеме да заклучиме дека бројот на мртвородени деца е сe уште многу 
голем и покрај тоа што намалувањето на смртноста на доенчињата е обврска на Република Северна 
Македонија заради усогласувањето со Целите за одржлив развој на Обединетите нации.8 

Поголем број од овие смртни случаи може да се избегнат доколку се овозможи континуиран и квалитетен 
пристап на жените до антенатални и постпартални здравствени услуги. 

Во Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата за 2018 година9 се издвоени средства 
од 4.942.000,00 денари и предвидена е реализација на активности насочени кон унапредување на 
здравјето на мајките Ромки, жени од социјално ранливи категории и лица без идентификација, па така во 
Програмата беа предвидени:
 
„Бесплатни прегледи и лабораториски прегледи во текот на бременоста, поврзани со бременоста, бесплатно породување за 
бремени неосигурени жени, жени Ромки, жени од социјално ранливи категории и лица без идентификација и бесплатно болничко 
лекување на доенчиња од неосигурени мајки жени Ромки, жени од социјално ранливи категории и лица без идентификација“.

7 http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?id=8&rbr=2999
8 https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/mortality 
MMR_report_web_announcement_Oct%202019.pdf
9 http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2018/02/Programa-majki-deca-2018.pdf 
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Оваа мерка е предмет на често менување или кратење, со што се ограничува континуитетот во 
нејзината реализација, а пак мајките и децата од ромските средини во континуитет се соочуваат со 
проблеми во пристапот до здравствена заштита.

Така, во Програмата за активна заштита на мајки и деца во 2019 година10 категоријата жена Ромка 
беше исфрлена, од необјаснети причини беа преполовени средствата за истата и тие изнесуваа 
2.900.000,00 денари, а  активноста гласеше:

„Бесплатни прегледи и лабораториски прегледи во текот на бременоста, бесплатно породување за бремени жени кои се 
надвор од системот на задолжително здравствено осигурување и лица без документ за идентификација“.

Во 2020 година11 пак, кога и се подготвува овој документ, средствата за наведената активност се 
повторно намалени и истите изнесуваат само 1.000.000,00 денари. 

Ваквиот однос од страна на релевантните институции укажува дека нема политичка волја, ниту 
интерес да се инвестира во здравјето на бремените жени во РСМ, нејзини државјанки и здравствени 
осигуренички. Континуирано, и покрај сите заложби од страна на граѓанските здруженија, постојано 
се прекршуваат правата на жените од сексуално и репродуктивно здравје и не функционираат 
механизмите за заштита на оваа популација.

Исто така, многу значајно е да се спомене дека во Програмата за активна здравствена заштита на 
мајки и деца за 2018 година беше предвидено:

„Набавка на современи контрацептивни средства (орална контрацепција, спирали, кондоми) за жени од социјално ранливи 
категории (Ромки, кориснички на социјална помош, жени со репетитивни абортуси)“.

10 http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2019/02/9.2019-programi-2019-javno-zdravje.pdf
11 http://zdravstvo.gov.mk/programi/ 
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Извршители на оваа активност беа: УК Гинекологија и акушерство Скопје, Клинички болници, Општи 
болници и Специјална болница за гинекологија и акушерство „Мајка Тереза“.

Согласно спроведената анализа, утврдивме дека Општата болница во Куманово не извршила набавка на 
бесплатни контрацептивни средства по основ на Програмата за активна здравствена заштита на мајки 
и деца во РСМ. На жените учеснички во фокус-групи кои имале повеќе од 4 раѓања им беше поставено 
прашање дали биле советувани за да планираат семејството. 

Истите одговорија дека никогаш не добиле ваков совет, ниту од страна на матичните гинеколози, ниту пак 
по породувањето во болница. 

II . Наводи од анализата за спроведување на мерките, активностите и буџетот од Програма за 
партиципација при користење на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и 
здравствена заштита на родилки и доенчиња во Република Македонија за 2018 година

Согласно постојната регулатива, за сите жени кои имаат здравствено осигурување, поголемиот дел 
од трошокот за породувањето во јавните здравствени установи се исплаќа од страна на Фондот за 
здравствено осигурување, додека партиципацијата за породувањето се исплаќа од државниот буџет 
преку Програмата за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на 
граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата во Република Македонија.

 Преку оваа програма, покрај другото, конкретно за родилките и доенчињата се обезбедуваат средства за 
партиципација при користењето на здравствената заштита и тоа:
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НА РОДИЛКИТЕ И ДОЕНЧИЊАТА ДО 1-ГОДИШНА ВОЗРАСТ, ЗА СЛЕДНИТЕ ОСНОВНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ:
 » интрапартална заштита на родилки (неоперативно и оперативно породување)
 » специјалистички лекарски прегледи на доенчиња
 » ортопедски лекарски преглед со ЕХО на доенчиња
 » лекување на доенчиња до една година во болнички услови
 » испитувања за време на бременоста (здравствени услуги за бремени жени поврзани со бременоста, на 

сите нивоа на здравствена заштита).  

Притоа, преку Програмата во 2018 година за партиципација се обезбедува партиципација за неоперативно 
породување во износ од 1 250 денари за едно породување или вкупно 11.250.000 денари, а за оперативно 
породување (царски рез) износ од 4 200 денари за едно породување или вкупно 14.700.000 денари. 

Во Програмата од 2019 година, партиципацијата  за оперативно породување останува иста, а  
партиципацијата за неоперативно породување се намалува, па така партиципацијата за едно породување 
изнесува 3.200 денари или вкупно 11.200.000 денари. Иако согласно податоците од Државниот завод за 
статистика12 нема значителни отстапувања во бројот на вкупно родени деца (породувања) во јавните 
здравствени установи во изминатите години, постои значително намалување во предвидениот буџет за 
покривање на партиципацијата за породувањата од година во година. 

Според податоците добиени од Општа болница Куманово, во 2018 година биле  извршени 1251 породувања. 
Фактурите доставени од Општа болница Куманово до Министерство за здравство биле исплатени, но 
сите со големо задоцнување што дополнително ја отежнува работата на Општата болница Куманово и 
квалитетот на услугите што истата ги дава на своите пациенти.

12 http://www.stat.gov.mk/PrethodniSoopstenijaOblast.aspx?id=8&rbrObl=2 
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Според податоците што беа добиени од Центарот за јавно здравје Куманово - микробиолошката 
лабораторија извршила 3 234 испитувања на бремени жени во врска со бременоста во периодот од 
01.01.2018 до 31.12.2018 година. Анализите за оваа категорија на корисници не биле  наплатени, но од 
страна на Министерството за здравство ниту една фактура не била исплатена по основ на Програмата 
за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и 
здравствена заштита на родилките и доенчињата во Република Македонија и Програма за активна 
здравствена заштита на мајките и децата во Република Македонија.

III . Наводи од добиени информации по испратени барања за информации од јавен карактер 

Во текот на проектот, заради мониторинг на институциите надлежни за спроведување на активностите 
на Програма за активна здравствена заштита на мајки и деца за 2018 година (извршители на Програмата), 
врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, до 
имателите на информации беа испратени 22 барања за пристап до информации од јавен карактер од 
кои на одреден број добивме одговор, но на голем број испратени барања воопшто не добивме никакви 
одговори.
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Табела 1. Приказ на Институции до кои е испратено барање за информации од јавен карактер и број на добиени одговори

Планирани институции за информации 
од јавен карактер

Испратени барања за пристап до информации од 
јавен карактер

Добиени одговори

Министерство за здравство
http://zdravstvo.gov.mk/

Бр. 09 -2706/1 од 10.04.2019 г.
Бр. 03 -443/1 од 03.12.2019 г.

Информации во врска со активности предвидени со 
Програма за активна здравствена заштита на мајки и деца 
во РМ 
Информации во врска со имплементација на мерки и 
активности од Акциски план за СРЗ 

Фонд за здравствено осигурување
http://www.fzo.org.mk/

Бр. 03 -7155/3 од 31.07.2019 г. 1

Здравствен дом Скопје
http://zds.mk/

Бр. 03 -3021/1 од 30.08.2019 г. 1

Центар за јавно здравје - Куманово
нема официјална веб-страница само Facebook 
страна

1

Општа болница Куманово
нема официјална веб-страница само Facebook 
страна

Бр. 03 - 12/1-2 од  26.08.2019 г. 1

Здравствен дом Куманово 
http://www.zdravstvo.eu.mk

Бр. 03 -312/1-7 од 26.08.2019 г. 1 патронажна служба и служба за вакцинација

Матични гинеколози од Куманово Ниту еден матичен гинеколог не одговори  на барањата , 
а е направено интервју од страна на експертот со двајца 
гинеколози од Куманово

Матични лекари од Куманово (таргетирани се 
шест матични лекари) 

Ниту еден матичен лекар  не одговори  на барањата
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Табела 2. Приказ на прашања и добиени одговори од институции по доставените Барања за информации од јавен карактер

Индикатор Извор на информација (институција) Одговор

Број на породени жени во 2018 година без документ за 
идентификација 

Општа болница Куманово 2

Број на жени чие породување е наплатено според 
Програма за заштита на мајки и деца 

Општа болница Куманово 2

Број на посети од патронажна служба на жени Ромки во 
текот на 2018 година пред и по породување 

Здравствен дом Куманово 1.057

Број на посетени жени Ромки кои се породени во 2018 
година од страна на патронажна служба

Здравствен дом Куманово 88

Количина на средства за  контрацепција предвидени 
согласно Програма за мајки и деца за 2019 година 

Министерство за здравство Набавено 2.000 средства за контрацепција, а на Општа 
болница Куманово ќе и биде дистрибуирано онолку 
количини колку ќе и бидат потребни во 2019 година 

Цена на чинење на мајчина книшка што мора да ја 
поседува секоја бремена жена 

ФЗОМ Бесплатна

Цена на чинење на ПАП тест што го земаат матичните 
гинеколози

ФЗОМ Бесплатна

Најчести здравствени проблеми поради кои Ромите се 
обраќаат на лекар

Општа болница Куманово Hepatitis A / St.Febrilis / Gastroenterocolitis и др.

Број на вакцинирани деца Роми во 2018 година Здравствен дом Куманово Здравствен дом Куманово не води евиденција според 
националност

Број на пополнети прашалници за лица без документи 
за период за 2018 година

Министерство за правда –Управа за 
водење на матични книги

64
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Табела 3. Приказ на прашања и добиени одговори од вкупно 58 жени Ромки учеснички на фокус-групи 

Индикатор Одговор

Број на породени жени во 2018 година без никаков документ за 
идентификација, а кои сами го платиле породувањето 

5,17 %

Број на жени кои платиле/не платиле за контролни прегледи во текот на 
бременоста кај своите матични гинеколози 

26 %  не платиле 
74 % платиле (цена на услугите е различна кај различни жени) 

Број на жени кои платиле/не платиле за анализа на крв во текот на бременоста 36 % жена воопшто не направиле анализа во текот на бременоста
33 %  жени не платиле за анализа на крв во текот на бременоста
31 % жени платиле за анализа на крвта во текот на бременоста

Број на жени кои платиле/не платиле за анализа на урината во текот на 
бременоста

35 % жена воопшто не направиле анализа во текот на бременоста
10 % жени не платиле за анализа на крвта во текот на бременоста
55 % жени платиле за анализа на крвта во текот на бременоста

Број на жени кои добиле бесплатна фолна киселина во текот на бременоста во 
2018 година 

5 %

Број на жени кои биле посетени од патронажни сестри по породувањето 100 %

Број на бремени жени кои биле посетени од патронажните сестри во текот на 
бременоста 

17 % биле посетени
83 % не биле посетени 

Број на жени кои добиле печатен материјал, брошура, леток или слично во 
текот на бременоста или по породувањето од страна на гинеколог или пак 
патронажната сестра.

0 %

Преку остварените интервјуа со здравствените работници од Здравствениот дом во Куманово, утврдивме дека не 
постои координација помеѓу различните служби (патронажните служби, одделите за вакцинација и превентивни 
тимови), како и не постои координација на национално ниво помеѓу Здравствен дом Куманово и Здравствен дом 
Скопје. 
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На пример, доколку патронажна сестра открие невакцинирано дете на терен, за тоа не го известува одделот 
за вакцинација. Доколку нередовно вакцинирани деца дојдат во одделот за вакцинација, здравствените 
работници не ги известуваат патронажните сестри за потребата од понатамошно следење на состојбата 
на тие деца. Патронажните сестри од страна на матичните гинеколози не добиваат информација за 
бремените жени кои се наоѓаат во општината во којашто работат. Исто така, за жените кои се породуваат 
надвор од општината во којашто живеат, патронажните сестри не добиваат информација од здравствената 
установа дека е породена жена од нивната општина и дека треба да се спроведе посета на новороденото.

Покрај недостатокот на координација на институциите на локално ниво, огромен проблем е недостатокот 
на координација и соработка на институциите на национално ниво. Таков е примерот со набавката на 
фолна киселина, како мерка предвидена со Програма за активна здравствена заштита на мајки и деца 
за 2018 година. Согласно Програмата, Здравствен дом Скопје набавува фолна киселина и ја дистрибуира 
до другите Здравствени домови ширум државата. Но,  поради тендерски процедури, фолната киселина 
за 2018 година беше набавена дури во ноември 2018 година и жените можеле да го користат ова право 
само еден месец. Во 2019 година, патронажната служба во Куманово започна да дели фолна киселина 
после информацијата на НРЦ дека истата е набавена од Здравствен дом Скопје и дека истата треба да се 
достави и во Куманово. Ова укажува на недостатокот на проток на информации, координација, како и 
одговорност за реализирање на Програмата.

Во однос на изготвениот Извештај за распределбата на средства по извршители на програмата изготвен 
од Министерството за здравство, истиот е збирен и од него не може јасно и прецизно да се утврди 
колку средства имаат добиено општите болници во Р. Северна Македонија, односно колку средства има 
добиено Општата болница Куманово. Исто така, се поставува прашањето дали во Извештајот е претставена 
реалната слика, затоа што според наше истражување, голем процент жени ги немаат искористено 
мерките предвидени во Програмата, а за мерките согласно Извештајот се потрошени дупло средства од 
планираните.  
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Со ова резиме и препораки посочуваме на состојбата на здравствениот систем во нашата држава низ 
призмата на меѓународните стандарди, со цел да се потенцираат слабостите на здравствената заштита и 
правата од областа на здравството со посебен осврт на здравјето на мајките и децата.

Унапредувањето на здравјето на жените и децата преставува најголем предизвик за земјите во светот. 
И покрај големиот напредок на медицината и технологијата, во светот секоја година умираат голем 
број жени поради матернални причини. Голем е бројот и на жените кои страдаат поради компликации 
предизвикани од породувањето. Здравствените индикатори поврзани со здравјето на мајките и децата 
покажуваат нееднаквости, не само помеѓу одделни региони и земји, туку и внатре во одредена земја, 
а како причина за тоа се сè поголемите социјални нееднаквости што ја компромитираат еднаквоста во 
пристапот до здравствените услуги, особено за ранливите групи жени. Имено, сите овие здравствени 
проблеми се поизразени кај мајките со пониско образование, со понизок социо-економски статус, кај 
поедини етникуми, жени од руралните подрачја, што имплицира дека овие жени се соочуваат со различен 
вид на бариери до навремена, соодветна и квалитетна здравствена услуга.

Голем број земји токму поради ова не ги достигнаа Милениумските развојни цели 4 – МРЦ 4 (доенечка 
смртност) и МРЦ 5 (матернална смртност).13

На глобално ниво, еден милион деца умираат во текот на првиот ден од раѓањето, а 2,6 милиони се 
мртвородени. Според извештајот на УНИЦЕФ од 2018 година,14 клучен проблем за оваа црна статистика 
е сиромаштијата, па така, најлоши изгледи за преживување имаат бебињата родени во Пакистан, 
Централноафриканската Република и Авганистан, каде што стапката на смртност е едно на секои 25 
новороденчиња, додека најдобри услови за преживување и квалитет на живот имаат новороденчињата 
во Јапонија, Исланд и Сингапур.

13 World Health Organization - Millennium Development Goals :http//www.who.int/topics/millennium_development_goals/child_mortality/en,
14 https://www.unicef.org/media/47626/file/UN-IGME-Child-Mortality-Report-2018.pdf 
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Зголемувањето на достапноста до квалитетна антенатална и постпартална грижа станува сe поголем 
глобален приоритет, со цел секоја жена да има пристап до најдобрата можна здравствена грижа во текот 
на бременоста и породувањето. Голем број меѓународни документи ја потенцираат потребата од поголеми 
напори за унапредување на здравјето на жените и децата. Глобалната стратегија за здравје на жени и деца 
на ОН15 ги повикува сите земји да им овозможат на жените сеопфатен и интегриран пакет на услуги, којшто 
го опфаќа следново: достапност на информации и услуги за планирање на семејството, антенатални услуги 
– грижа за жената во текот на бременоста, грижа во текот на породувањето и во постпородилниот период, 
вклучително итна акушерска грижа и итна грижа за новороденчето, со посебен акцент на континуитетот во 
грижата во сите периоди. Акцент се става на тоа услугите да се даваат не само во здравствените установи, 
туку и во сите средини во кои жената живее и работи – во домашната средина и во заедницата.

Официјалните податоци на УНИЦЕФ, во рамките на кампањата „За секое дете, живот“, покажуваат дека во 
регионот Македонија има најголема стапка на смртност кај новороденчињата во првиот месец по раѓањето.

Едно од 120 новороденчиња во Македонија ја губи битката за живот во првиот месец по раѓањето. Оваа 
црна статистика ја става Македонија на врвот во регионот по стапката на смртност кај новороденчињата, а 
втора во Европа, веднаш зад Молдавија.

Според извештајот, стапката во Македонија е 8,3 што е далеку повеќе од Турција со 6,5, Албанија со 6,2 и 
Босна и Херцеговина со 4,7.

Уште позагрижувачки е фактот што осма година по ред во нашата држава се зголемува стапката на смртност 
за разлика од Србија, Босна и Херцеговина и Словенија, каде што оваа бројка е во константен пад.

15 Global Strategy for Women’s and Children’s Health. United Nations Secretary-General, The Partnership for Maternal, Newborn and Child Health, 2010. http://www.euro.who.
int/en/health-topics/Life-stages/maternal-and-newborn-health/data-and-statistics
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Извештајот на УНИЦЕФ е изготвен според неколку параметри, а државите се рангираат во четири групи - 
како држави со ниски, средно-ниски, средно-високи и високи примања. Македонија е во групата на земји 
со средно-високи примања и е единствена со стапка на смртност над 8, а овие поразителни бројки и 
просеци се карактеристични за далеку посиромашните држави од Македонија.

Македонија секогаш имала проблем со стапката на смртност на новороденчиња којашто е највисока во 
овој дел од Европа. Ова е долгорочен проблем, но она што загрижува е зголемената стапка на смртност 
од 2010 до 2018 година. Неопходно е да се адресира недостигот на здравствени посети и прегледи на 
бремените жени, како и нивниот пристап до одделенијата за перинатална грижа и квалитетот на работата 
на здравствените институции. 

Неизбежно се поставува прашањето каде има потреба да се смени регулативата кога се работи за 
антенаталните и постпарталните здравствени услуги.

Средствата што се предвидени за антенатална и постпартална грижа се многу мали, а загрижувачки 
се податоците дека понекогаш и така предвидените средства во огромен процент не се реализираат. 
Транспарентноста на програмите за предвидените здравствени услуги за антенатална и постпартална 
заштита е слаба. Несоодветно распределениот кадар, како и потребата за доедукација на истиот се 
основните потреби од каде што треба да се почне во следниот период.
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Тел.:  +389 31 427 558
е-маил info@nationalromacentrum.org
веб-страна  www.nationalromacentrum.org 
                 www.ednomagazine.org

Доне Божинов 11/5 
1300 Куманово
Р. Северна Македонија

Контакти

Од своето основање во 2005, Националниот ромски центар 
(ЗНРЦ) од Куманово се развива како застапник и поддржувач 
на ромската популација во Македонија, како и на сите групи 
во заедницата кои живеат во социјален ризик, односно болест, 
сиромаштија, се соочуваат со дискриминација, сегрегација 
или се ранливи и живеат на работ на социјална и економска 
маргинализација. 
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