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Предговор
Дали жените Ромки ги имаат истите 
права како и другите жени и колку 
општеството има слух за нивните 
потреби?“

Сексуалното и репродуктивното здравје како тема 

сé уште е табу во  општеството  во  коешто  живееме, 

а особено кај ромската заедница. Ова прашање е 

предизвик на кој сè уште има потреба да се работи.

Прашањата како што се што е сексуално и 

репродуктивно здравје; кај треба да се обратам за да 

имам здрава бременост; дали имам право на матичен 

гинеколог; кои прегледи можам да ги направам; што 

се плаќа, а што не се плаќа; кои се моите права; кои 

се моите обврски; каков е квалитетот на  услугите 

што ги добиваат, начинот на кој ги добиваат и колку 

се искористени услугите од страна на жените, отвора 

една многу важна дискусија: Дали жените Ромки ги 

имаат истите права како и другите жени и колку 

општеството има слух за нивните потреби?

 

Токму   поради   нееднаквоста  со којашто се  соочуваат 

и недоволната чувствителност на општеството за 

потребите на жените е причината за реализирање 

на оваа анализа. НРЦ го искористи методот на 

Социјална отчетност за да го опсервира пристапот 

до здравствените услуги за време на бременост 

(антенатален период) и после породувањето 

(постпартален период), притоа овозможувајќи 

таргетиран мониторинг на одреден циклус од 

активности. Овој процес  на  мониторинг  ги опфаќа 

сите засегнати страни во едно општество, почнувајќи 

од заедницата како  корисник  на услугата, втора 

таргет група се давателите на услуги (здравствените 

работници) и во третиот дел од циклусот беа  

анализирани постоечките политики за кои се 

повикуваат на отчетност креаторите и донесувачите 

на истите.
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Ромките од Куманово учествуваа во процесот на 

креирање на карта за проценка на заедницата 

која претставува реална слика за степенот на 

искористеноста на антенатални и постпартални 

здравствени услуги од страна на заедницата.

 Kоја е целта на картата за оценка?

 » да се испита и процени пристапот до антенатални и постпартални 

услуги од страна на Ромките од Куманово; 

 » да се следат политиките што се донесуваат од областа на сексуалното 

и репродуктивното здравје; 

 » да се следи имплементацијата на услугите за сексуално и 

репродуктивно здравје од страна на релевантните институции;

 » да се зајакне заедницата со стекнување на знаења за своите права.

 Kако се реализираше картата за оценка ?

 » со јасно дефинирана целна група во Куманово;

 » со остварени 20 посети и едукативни работилници со Ромките во 

Kуманово;

 » со преку 100 инволвирани Ромки од Kуманово во проектните 

активности;

 » со подготвени 2 прашалника:  едениот за жените, а другиот за 

институциите;

 » со внимателно подготвена листа на учеснички за фокус групи; 

 » со реализирани 5 фокус групи на кои учествуваа 58 жени;

 » со интервјуирање на 2 матични гинеколога;

 » со испратени 22 барања на информации од јавен карактер до: 

Министерство за здравство, Општа болница Куманово, Здравствен 

дом Скопје, Центар за јавно здравје Куманово, лаборатории, 

гинеколози и општи матични лекари.
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За ЗНРЦ

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. ЗНРЦ е инклузивна организација која се стреми да ги задоволи 

интересите и правата на своите конституенти со градење на интернационални мрежи и групи за поддршка, со 

заземање на место на масата на националното и локално владеење за застапување на правата и интересите на 

оние кои од тоа имаат потреба, со работење на терен за да се зајакнат луѓето преку насочување и едуцирање за 

нивните права кои им се загарантирани со закон. 

Стратегиски приоритети

По темелни анализи на организациските силни страни и слабости, во споредба со можностите и препреките 

од надворешната работна околина, и имајќи ги предвид минатата работа и идните перспективи, ЗНРЦ има 

дефинирано три приоритетни области на делување за претстојниот период од 2019 до 2021. Стратегиските 

приоритетни области на делување на кои ќе работи ЗНРЦ за да ја поддржи ромската заедница и другите 

маргинализирани, ранливи луѓе кои живеат во социјален ризик, да ги уживаат нивните законски права, се:

 » Пристоен дом и услови на живеење;

 » Пристап до висококвалитетни здравствени услуги и информации;

 » Еднаква можност за пристап до правда и владеење на право.

Во секоја од овие области ЗНРЦ делува во согласност со нејзините дефинирани вредности и верувања и кон 

остварување на подобар живот за нејзините конституенти, во исто време продолжувајќи со зајакнување на 

својата улога на застапувач и позиција на национално и интернационално ниво.
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Вовед

Во 2017 година, секојдневно 
умирале 810 жени како последица на 
компликации за време на бременост и 
породување.“

Според проценките на Светската здравствена 

организација, во 2017, 810 жени секојдневно 

умирале  како последица на компликации за време 

на бременост и породување.  94%  од жените кои го 

изгубиле животот потекнуваат од земји со низок 

економски развој. Поголем број од овие смртни 

случаи може да се избегнат доколку се овозможи 

континуиран и квалитетен пристап на жените до 

антенатални и постпартални здравствени услуги1.

1 Maternal mortality https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/
maternal-mortality

Со цел да се одговори на потребата за пристап до 

здравствена заштита, Владата на Република Северна 

Македонија секоја година донесува едногодишни 

превентивни програми, коишто се реализираат 

преку јавно здравствени установи. 

Програмата за активна здравствена заштита на 

мајките и децата во Република Северна Македонија2, 

во понатамошниот текст Програмата и Програмата 

за партиципација3, донесени со цел континуирано 

унапредување на здравјето на децата и жените во 

репродуктивниот период.  
2 http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2018/02/Programa-ma-
jki-deca-2018.pdf
3 Програма за партиципација за 2018: http://zdravstvo.gov.mk/wp-con-
tent/uploads/2018/02/Programa-participacija-2018.pdf
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Програмата се реализира преку координирано спроведување на 

есенцијални здравствени услуги, во кои како извршители се вклучени 

повеќе здравствени институции (Центри за јавно здравје, Здравствени 

домови, болници) и здруженија на граѓани. Посебен фокус е ставен на 

ранливите групи на население (Ромки, жени од руралните средини, жени 

од социјално ранливи категории), притоа почитувајќи го принципот на

еднаква достапност до сите на кои им е услугата потребна.

Вo рамките на проектот Унапредување на здравствената заштита на Ромките  „Моето здравје e мое 

право“ беа предвидени активности со коишто се набљудуваше реализацијата на Програмата за 2018 година 

и Програмата за партиципација при користењето на здравствена заштита на родилките и доенчињата во 

Република Македонија, меѓу ромското население како ранлива популациска група во Општина Куманово.

Главна цел на анализата беше да се осознае достапноста и искористеноста на услугите предвидени со 

Програмата за активна здравствена заштита на мајки и деца. Притоа беа испитани Ромки во Куманово кои 

во 2018 година биле корисници на услугите, односно биле бремени минимум шест (6) месеци. Во анализата 

беа опфатени и институциите задолжени за реализација на здравствените услуги, за да се процени степенот 

на искористеност на услугите, како и нивната отчетност во однос на планираната годишна програма за 2018 

година.

Прва специфична цел на проектот беше подигање на свеста кај жената Ромка за листата на услуги што се 

опфатени со Програмата и финансирани од страна на Министерството за здравство, како и важноста на 

превентивните мерки за здрава бременост, антенатална и постнатална заштита за намалување на доенечката 

смртност. Втора цел беше да се изготват предлози и препораки до клучните институции за ефикасно и целосно 

реализирање на Програмата, како и нејзина поголема видливост и мерливост.
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Законска рамка

Здравствената заштита во Република Северна Македонија, покрај основниот Закон за здравствена заштита4, 

е регулирана и со голем број други закони, подзаконски акти, стратешки документи, акциски планови и 

програми усвоени и донесени од надлежните институции.

Покрај Законот за здравствена заштита, други закони со кои се регулира здравството во РСМ се:

 
 » Закон за здравствено осигурување5; 
 » Закон за заштита на права на пациенти6; 
 » Закон за јавно здравје7;
 » Закон за евиденции во областа на здравство8; 

 » Закон за ментално здравје9. 

4 Закон за здравствена заштита, http://zdravstvo.gov.mk/zakon-za-zdravstvenata-zashtita/ 
5 Закон за здравствено осигурување, http://www.fzo.org.mk/WBStorage/Files/27.%20ZAKON%20ZA%20ZDRAVSTVENOTO%20OSIGURUVAWE%20pre-
cisten%20do%20142%20od%202016.pdf
6 Закон за заштита на права на пациенти, http://zdravstvo.gov.mk/zakon-za-zashtita-na-prava-na-pacienti/
7 Закон за јавно здравје, http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2012/12/zakon-za-javno-zdravje-precisten.pdf 
8 Закон за евиденции во областа на здравство, http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2012/12/zakon-za-javno-zdravje-precisten.pdf
9 Закон за ментално здравје, http://zdravstvo.gov.mk/zakon-za-mentalno-zdravje/ 
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Освен законската норматива, нашето истражувањe се заснова и на следните документи:

1. Стратегијата за сексуално и репродуктивно здравје во Република Македонија до 2020 година10;
2. Акциски план за сексуално и репродуктивно здравје 2018 – 2020 година11;
3. Превентивна програма за активна здравствена заштита на мајки и деца за 2018 година12;  
4.  Програма за партиципација при користењето на здравствена заштита на родилките и доенчињата во 
               Република Македонија.

Уставот гарантира универзален пристап за здравствена заштита на сите граѓани во РСМ. Законот за здравствена 

заштита, како и Законот за здравствено осигурување обезбедуваат пристап до здравствените установи 

почитувајќи го правото на еднаквост за сите граѓани на РСМ. Но и покрај голем број Закони, подзаконски 

акти и програми донесени од Министерство за здравство, граѓаните секојдневно наидуваат на проблеми при 

остварувањето на своите со Закон загарантирани права, од причина што законите се недоволно прецизни - 

двосмислени и различно се интерпретираат од институциите што ги спроведуваат.

Според постоечката законска регулатива и според упатства за унапредување на здравјето на мајката во текот 

на бременоста задолжителни се 9, односно 10 прегледи, додека кај високоризичните бремености бројките за 

редовни прегледи се поголеми .

Избраниот лекар гинеколог, покрај мерките и активностите предвидени општо за примарната здравствена 

заштита, дополнително има обврска да ја следи и да дава совети во врска со бременоста и контрацепцијата; 

да презема мерки и активности за превенција и рано откривање на заболувањата кај жените. Кај избраниот 

лекар гинеколог се сметаат и здравствените услуги со ЕХО и колпоскоп. Според постоечката подзаконска 

регулатива,„избраниот лекар не може да врши и услуги од специјалистичко-консултативна здравствена 

заштита освен за гинеколог кој може да води породување во здравствен дом“.13

10 Стратегијата за сексуално и репродуктивно здравје во Република Македонија до 2020 година 
http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2012/12/strategija-seksualno-i-reproduktivno-zdravje.pdf
11 Акциски план за сексуално и репродуктивно здравје 2018 – 2020 година http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2018/09/Nov-tekst-na-AP-
usoglasen-so-Sekretarijat-za-zakonodavstvo-11.09.2018.pdf
12 Превентивна програма за активна здравствена заштита на мајки и деца за 2018 година http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2018/02/Progra-
ma-majki-deca-2018.pdf
13 Здравствена заштита за репродуктивното здравје во Република Македонија https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2019/02/Analiza_mk_web.pdf



15

Во текот на бременоста потребно е да се направат: 

 » 2 прегледа во текот на првото тромесечје, 

 » 3 прегледа во текот на второто тромесечје и 

 » 4 прегледа во текот на третото тромесечје. 

Матичниот гинеколог треба секој месец да го следи крвниот притисок, тежината, анализата на крвта и урината 

и растот на плодот. Покрај овие рутински прегледи, потребно е да бидат направени и поспецифични анализи. 

Сите гинеколошки, микробиолошки прегледи, биохемиски анализи, вклучувајќи го и самото породување, за 

секоја бремена жена, државјанин на РСМ, без разлика дали е здравствено осигурена или не, се бесплатни. 

Во текот на ноември 2015 година, Комитетот за безбедно мајчинство донесе сет од четири мерки со цел 

намалување на смртноста кај доенчињата и мајките според кои  кои беа предвидени: бесплатни гинеколошки 

и микробиолошки прегледи за бремени жени, биохемиски анализи, вклучувајќи породување, 

консултација на бремени жени од страна на патронажна медицинска сестра, бесплатни гинеколошки 

прегледи за жени од ромската популација и еднаш неделно доктори и гинеколози од Универзитетската 

клиника и клиника во Чаир да работат во здравствените центри.

Третата мерка беше насочена кон жените од руралните средини и жените Ромки. Беше предвидено 

здравствениот медијатор - Ром да ги советува жените за потребата од матичен гинеколог, да им помогне во 

изборот на истиот и да им организира најмалку еден бесплатен преглед кај избраниот гинеколог.

Четвртата мерка беше дел од проектот „Нашиот специјалист“ со која лекари и гинеколози од Универзитетската 

клиника за гинекологија и акушерство и Специјалната болница за гинекологија и акушерство „Мајка Тереза“ 

- Чаир еднаш неделно ќе работат во гинеколошки клиники во рамките на здравствените центри. За жал, со 

смена на власта во 2017 година, овие владини мерки воопшто не се применети, и истите се избришани и од 

архивата на Министерство за здравство. Единствено на интернет може да се најдат линкови од дневниот печат 

кои ги имаат објавено истите кога се донесени од Комитетот. (https://sitel.com.mk/bremenosta-vo-makedonija-

kje-chini-nula-denari)
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Во прилог посочуваме неколку недостатоци на законите што се однесуваат на правото на здравствена 

заштита, поради кои граѓаните не можат да ги остварат своите права. Во чл. 5 од Законот за здравствено 

осигурување се наведени лица кои се опфатени со задолжително здравствено осигурување. Во точка 11 

и 12 од чл. 5 се опфатени и „странец кој на територијата на Република Македонија е во работен однос или 

служба на странски физички и правни лица, меѓународни организации и установи или странски дипломатски 

и конзуларни претставништва ако со меѓународен договор поинаку не е определено“, како и “странец кој се 

наоѓа на школување или стручно усовршување во Републиката ако со меѓународен договор поинаку не е 

определено“.

И покрај тоа што во Закон за задолжително здравствено осигурување се опфатени и овие категории на 

странци, со Програмите од областа на здравството што ги донесува Министерството за здравство, односно 

Владата на РСМ, истите ги опфаќаат само оние кои имаат државјанство. Согласно Закон за здравствена 

заштита, поконкретно согласно чл. 2, здравствената заштита во смисла на овој закон опфаќа систем на 

општествени и индивидуални мерки, активности и постапки за зачувување и унапредување на здравјето, 

спречување, рано откривање и сузбивање на болести, навремено и ефикасно лекување и здравствена 

нега и рехабилитација.

И покрај фактот што здравствениот систем во РСМ се соочува со огромен дефицит од медицински кадар, како 

извршители на активностите предвидени во Програмите за здравство се ставаат само јавните здравствени 

установи. Приватните здравствени установи (ПЗУ) се исклучени и покрај тоа што голем број од нив имаат 

склучено Договори со ФЗОРСМ.  Согласно Законот за работни односи, жените остваруваат право на пензија 

со навршени 62 години, а мажите со навршени 64 години. Со навршувањето на потребните години на старост, 

нивниот работен однос престанува, а со тоа престанува и нивното здравствено осигурување од работодавецот. 

Истите во период на подготовка на документите за пензија се наоѓаат во вакуум период од (2, 3 и повеќе 

месеци) во кој немаат здравствено осигурување. Имено, станува збор за луѓе во години кои најверојатно се 

под континуирана терапија, и поради дупката што постои во Законот истите не можат да го остварат своето 

право на здравствена заштита загарантирано со Устав на РСМ.
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Методологија

Цел на анализата - Картата за оценка, беше да се 

набљудува во Куманово пристапот и степенот на 

искористеност на здравствените услуги предвидени 

со Програмата од страна на Ромките и остварување 

на нивните права од сексуално и репродуктивно 

здравје. Истовремено се обрна внимание и на 

начинот на кој се реализираат  здравствените права 

од страна на релевантните здравствени институции 

на национално и локално ниво. Основата врз која 

се темели оваа анализа е принципот на резултати 

засновани на докази. 

За креирањето на Картата за оценка беше направено 

мапирање на институциите и на заедницата како дел 

од методот на социјална отчетност.

 

Теренски асистенти одржаа едукативни средби за 

здравствени права во ромските маала.

За реализација на поставените цели беа подготвени 

два  вида  на  прашалници.  Едниот  прашалник 

беше наменет за институциите вклучени во 

реализирањето на програмите и тоа: Здравствен дом 

Скопје, Здравствен дом Куманово, ЈЗУ Општа болница 

– Куманово, гинеколози, лаборатории.

Вториот прашалник беше наменет за Ромките кои 

биле кориснички на услугите, со цел да се согледа 

колку се запознаени со задолжителните  услуги 

од програмите, колку им се достапни и колкава е 

искористеноста на истите.
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Целната групата ја сочинуваат Ромки во репродуктивен период, од ромските населби во Куманово: Средорек, 

Бараки, Бавчи, Бедиње и Центар. Во истражувањето беа вклучени 58 жени на возраст од 16-37 години, 

кои се породиле во 2018 година или 57,4 % од вкупниот број на породени Ромки во 2018. Учесничките 

беа организирани во пет фокус групи. На секоја фокус група и со секоја од учесничките, се направи интервју и 

се пополни анкетниот прашалник. Ваквиот пристап овозможи да се разменат искуства и впечатоци поврзани 

со наведените услуги од Програмата и Програмата за партиципација.

Во текот на истражувањето се направени и интервјуа со претставници на дел од институциите, поради 

дообјаснување на нумеричките податоци претставени во нивните одговори. Иако ПЗУ не се директни даватели 

на услугите од Програмата, со цел да се добие реална слика за нивниот начин на работа, беа интервјуирани 

и двата матични гинеколози од ПЗУ во Куманово, од кои едниот има склучено договор со ФЗОРСМ. На крај 

е направена компаративна анализа од одговорите добиени од институциите како даватели на услугите по 

основа на Програмата и од одговорите и дискусиите на жените од фокус-групите како приматели на услугите, 

анализата е структурирана според категориите на услуги од програмите.

Искористеноста на услугите предвидени со Програмата и Програмата за партиципација за 2018 година од 

страна на жените учеснички во фокус групите е претставена и визуелно со користење на бои што го покажуваат 

процентот на искористеност:

0% искористеност

повеќе од 50%  искористеност

100%  искористеност
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Резултати oд фокус-групите 

Активност од Програмата и Програмата за партиципација: Бесплатни прегледи и лабораториски прегледи во текот на бременоста, а поврзани со 

бременоста, бесплатно породување на бремени неосигурени жени, жени Ромки, жени од социјално ранливи категории и лица без документи за 

идентификација.

Извршител: Јавни здравствени установи во РСМ.

Во 2018 година, во Општата болница – Куманово беа извршени 1251 породувања. 101 Ромка се породила во 

истата болница од кои живородени се 99 деца, а 2 (две) мртвородени. Од вкупно породените Ромки, пет (5) 

беа регистрирани како пациенти со нерегулиран претстој (лица без лични документи), односно нерегулиран 

статус во РСМ. Три (3) од жените беа државјанки на земјите во соседството. За нивното породување од страна 

на болницата им беше наплатено од 7.000 до 14.000 денари, во зависност од обемот на дадените услуги и 

дадената потребна терапија за време на престојот во болницата. Плаќањето беше регулирано на рати. Две (2) 

породени жени Ромки немале никакви документи за идентификација. За нив беа изготвени фактури и истите 

беа проследени до Министерството за здравство, по основ на Програмата за активна здравствена заштита на 

мајки и деца и истите беа исплатени од страна на МЗ. (Интервју со Димовска Даниела, социјален работник во ЈЗУ Општа болница 

Куманово)
100%  искористеност
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• 15 жени не ги платиле контролните прегледи во текот на бременоста; 
• Искористеност на услугата: 26 % во однос на вкупниот број на жени од фокус-групата;
• 43 жени, односно 74 % плаќале при вршењето на контролните прегледи во текот на бременоста, но при 

тоа во услугите добивале микробиолошки брис и ЕХО преглед; 

 БЕСПЛАТНИ ГИНЕКОЛОШКИ

ПРЕГЛЕДИ НА БРЕМЕНИ РОМКИ

2

99 2

3

101

За породувањето платиле три (3) жени од фокус-групата поради тоа што немале регулиран престој во РСМ.
(Податок добиен од фокус групата)

.01

И покрај мерките што се предвидени во Програмата и Програмата за партиципација: бесплатни 
гинеколошки прегледи на бремени жени, сепак истите биле наплатувани од страна на гинеколозите. 

Трошоците за партиципација за здравствени услуги сeуште претставуваат значајна бариера во пристапот до услуги за репродуктивното 
здравје. Со цел намалување на оваа пречка, од 2015 наваму, здравствените услуги во текот на бременоста, бремените жени (како 
осигурените, така и жените без здравствено осигурување) имаат право да ги добијат без да платат партиципација. Ова е обезбедено преку 
превентивните програми на Владата на Република Македонија. Овде се вклучени сите услуги што се вршат надвор од гинеколошката 
ординација, за кои е потребен упат и за кои се плаќа партиципација (микробиолошки брис, лабораториски прегледи на крв и урина, 
уринокултура, PRISCA тест за откривање на генетски аномалии) “Здравствена заштита за репродуктивното здравје во Република Македонија “
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   74 % 
НЕИСКОРИСТЕНОСТ НА 

БЕСПЛАТНИ ГИНЕКОЛОШКИ 
ПРЕГЛЕДИ НА БРЕМЕНИ РОМКИ

.01
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Сите услуги според Програмата и релевантните институции се прокламира дека се бесплатни кај матичниот 

гинеколог за време на бременоста. Во бесплатните прегледи се вклучуваат: ЕХО преглед, колпоскопски преглед, 

земање на брис за микробиолошко испитување, мерење на притисокот и телесната тежина, упатување на 

лабораториски испитувања, при што бројот на посетите не е ограничен. Матичните гинеколози од ПЗУ кои имаат 

склучено договор со ФЗОРСМ според договорот се дoлжни да реализираат превентивни мерки и активности - 

програмски цели (гинеколошки акушерски цели14) коишто финансиски се поддржани од ФЗОРСМ. Земање на брис 

за микробиолошко испитување е една од анализите што треба да се направи нa секоја бремена жена во 12- 30 

недела од бременоста. За оваа програмска цел гинеколозите одвојуваат само 2% од капитацијата на месечно ниво. 

Овој процент е многу мал и често им служи како изговор на матичните гинеколози за да им ја наплаќаат оваа 

услуга на жените. (Интервју со матични гинеколози и одговор од ФЗОРСМ на барањето на информации од јавен карактер) И покрај фактот што 

матичните гинеколози се првиот столб во давање на превентивни здравствени услуги на бремените жени, истите 

не се вклучени во Програмата за активна здравствена заштита за мајки и деца. Оваа претставува голема бариера 

во третманот и квалитетот на здравствените услуги за време на перинаталниот период, бидејќи перинаталните 

служби немаат координирана соработка што го става во ризик здравјето па дури и животот  на бремените и плодот 

што го носат.

14 Превентивни мерки и активности во ПЗЗ во дејноста од гинекологија од договорите за 2018 година http://www.fzo.org.mk/default.asp?ItemID=90B7232B862C8B4DBE5825DBE95A36AF

 БЕСПЛАТНИ ЛАБОРАТОРИСКИ ПРЕГЛЕДИ

ВО ТЕКОТ НА БРЕМЕНОСТА: КРВ.02
 » 21жена воопшто не направиле лабораториска анализа на крвта – 36 % не го искористиле правото на 

бесплатен лабораториски преглед во текот на бременоста;

 » 19 жени провериле и НЕ платиле за лабораториски преглед на крвта –  искористеноста на услугата од 
Програмата за 2018 година е 33 % во однос на вкупниот број на жени;

 » 18 или 31% од жени провериле но исто така и ПЛАТИЛЕ за лабораториски преглед на крвта, но еден дел 
од нив анализите ги извршиле во ПЗУ.

И покрај правото на бесплатни лабораториски прегледи за крв во текот на бременоста, 39 жени или 

65% од целната групата не ја искористиле оваа услуга од Програмата за партиципација.  
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   65 % 
НЕИСКОРИСТЕНОСТ НА 

БЕСПЛАТНИ ЛАБОРАТОРИСКИ 
ПРЕГЛЕДИ ВО ТЕКОТ НА 

БРЕМЕНОСТА: КРВ

.02



24

И покрај правото на бесплатни лабораториски прегледи на урината во текот на бременоста, 52 жени 

или 90% од целната групата не ја искористиле оваа услуга од Програмата за партиципација.  

Со оглед на фактот дека кај ромската популација се работи за млади мајки, најчесто малолетни, како и за 

мултипаритет, т.е. многукратно раѓање, оваа услуга од Програмата би требало да се стимулира за да се овозможи 

поголема искористеност. Во текот на разговорите со жените од фокус-групите, се доби впечаток дека жената Ромка 

не обрнува големо внимание на своето здравје, односно не става приоритет на своето здравје, туку се насочува 

кон задоволувањето на потребите на семејството, за сметка на сопственото здравје.

Во однос на лабораториските услуги, според податоците добиени од Центарот за јавно здравје Куманово, - во 

периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018 година, микробиолошката лабораторија извршила 3.234 испитувања на 

бремени жени. Услугите опфаќале микробиолошки испитувања на вагинален и цервикален брис, брис за кандида, 

цервикален брис на присуство на Ureaplasma/mycoplasma и Clamydia trachomatis, уринокултури и испитувања на 

серум: TORCH, HbsAg, anti HCV, anti HIV. Анализите за оваа категорија на корисници не се наплатени. Ниту една 

фактура не била исплатена од страна на Министерството за здравство 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 Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата во РCМ.  

(Интервју со д-р Ариф Латифи, директор на ЈЗУ Центар за јавно здравје, Куманово.)

 БЕСПЛАТНИ ЛАБОРАТОРИСКИ ПРЕГЛЕДИ

ВО ТЕКОТ НА БРЕМЕНОСТА: УРИНА.03

 » 20 жени воопшто не провериле – 35 % не го искористиле правото на бесплатен лабораториски преглед 
во текот на бременоста;

 » 6 жени провериле и НЕ платиле за лабораториски преглед на урина –  искористеноста на услугата од 
Програмата за 2018 година е 10 % во однос на вкупниот број на жени од фокус групата;

 » 32 жени односно 55 % провериле и ПЛАТИЛЕ за анализите.
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   90 % 
НЕИСКОРИСТЕНОСТ НА 

БЕСПЛАТНИ ЛАБОРАТОРИСКИ 
ПРЕГЛЕДИ ВО ТЕКОТ НА 

БРЕМЕНОСТА: УРИНА

.03
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Активност од Програмата: Фолна киселина за секоја бремена жена 

Извршител: Здравствен Дом Скопје 

Со Програмата е предвидено да се обезбеди бесплатна фолна киселина за секоја бремена жена. Извршител на 

активноста е Здравствен дом Скопје којшто ги набавува и дистрибуира таблетите фолна киселина до здравствените 

домови во државата, согласно бројот на раѓања во градовите. Во 2018 година, набавката на таблети фолна киселина 

доцнела, и истите биле набавени и дистрибуирани во ноември 2018 година.

Согласно бројот на раѓања, Куманово добива 70 скатули (4200 таблети). Здравствениот дом Скопје ги дистрибуира 

таблетите преку патронажната служба до крајните корисници. Во Куманово таблетите треба да ги добијат пациентки 

чиј матичен гинеколог ќе ги упати до патронажната служба на Здравствениот дом за да ги подигнат таблетите. Во 

патронажната служба се води евиденција за издадените таблети согласно препораките. (Одговор на барање на 

пристап до информации од јавен карактер Здравствен дом Скопје).

Според изјава на патронажната служба, само еден од матичните гинеколози испраќал пациентки за фолна 

киселина. Од учесничките  во фокус-групите,  само три жени во текот на 2018 година добиле бесплатни таблети на 

фолна киселина, но ниту една од нив не ги пиела подолго од 3-4 дена. И покрај тоа што биле обезбедени доволни 

количини на фолна киселина, оваа активност од програмата е недоволно искористена од страна на жените Ромки 

од Куманово. Причина е незаинтересираноста на матичните гинеколози за реализирање на оваа превентивна 

активност и незнаењето на жените од потребата и придобивките за плодот при употребата на таблетите на фолна 

киселина. (Интервју со Љиљана Ивановска, главна/одговорна медицинска сестра на патронажна служба.)

За жал, може да се констатира дека жените Ромки не ги знаат својствата и придобивките од користењето 

на фолната киселина, а ниту пак биле информирани дека го имаат ова право.  
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   95 % 
НЕИСКОРИСТЕНОСТ НА 

БЕСПЛАТНА ФОЛНА КИСЕЛИНА 
ЗА СЕКОЈА БРЕМЕНА ЖЕНА

.04
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 БЕСПЛАТНО БОЛНИЧКО

ЛЕКУВАЊЕ НА ДОЕНЧИЊА.05
 » Во 2018 /19 година вкупно 6.271 бесплатни болнички услуги биле пружени во Општата болница во 

Куманово на доенчиња од неoсигурeни мајки, жени Ромки, жени од социјално ранливи категории и лица 
без идентификација. Услугите биле фактурирани квартално и истите се подмирени, со задоцнување од 

Министерството за Здравство. (Интервју со Аријета Ајрулаи раководител на план и анализа – ЈЗУ Општа болница Куманово)

Значајно за оваа активност е што сите учеснички од фокус-групите беа запознаени со податокот дека 
овие услуги се бесплатни и ниту една учесничка од фокус-групите не платила за болничко лекување 
на новороденчето.   

Со цел квалитетна и навремена грижа за бремените, во 2012 беше воведена задолжителна мајчина книшка за 

сите бремени. Истата имаше за цел да се евидентираат сите прегледи и терапии и развој на плодот. Мајчината 

книшка е бесплатна и ја издаваат матичните гинеколози. Иако е бесплатна, од самото воведување овој процес се 

злоупотребувал од страна на гинеколозите и жените плаќале за мајчина книшка различни износи што се движат 

од 100 до 500 денари. Во 2015 година беше најавено дека истата се укинува во печатена форма, но дека ќе се 

води електронски и во неа ќе имаат увид здравствените работници на сите нивоа на здравствена заштита во РСМ. 

Најновата злоупотреба што ја прават матичните гинеколози е што за секоја издадена потврда, за бременост или 

пак редовно извршени прегледи за време на бременост наплаќаат од 300 до 500 ден.
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   100 % 
ИСКОРИСТЕНОСТ НА 

БЕСПЛАТНО БОЛНИЧКО 
ЛЕКУВАЊЕ НА ДОЕНЧИЊА НА 

НЕОСИГУРЕНИ МАЈКИ

.05
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Активност од Програмата: Едукативни посети во ромски и рурални средини за детско здравје, важност за имунизација, здрава бременост и мајчинство, 

доење со посебен осврт во 11 општини во кои претежно живеат Роми (пред породување)

Извршител: Превентивни тимови во Здравствени домови и патронажни сестри.  Едукативните посети во ромските населби и руралните средини за важноста 

на имунизацијата, бременоста и мајчинството се реализираат како дел од рутинската работа на патронажните сестри

Од вкупно 58 учеснички на фокус-групите, само10 биле посетени во текот на бременоста од страна на патронажните 

сестри. Поради слабата соработка на матичните гинеколози со оваа служба, бројот на остварени посети бил многу 

мал. Имено, патронажната служба не добивала податоци (списоци) од матичните гинеколози за бремени жени. 

Патронажната служба може да придонесе кон јакнењето на свеста, здравствена промоција за здрави животни 

стилови и подобрување на здравјето на ромската заедница.

.06  ПОСЕТИТЕ НА ПАТРОНАЖНА

 СЛУЖБА ВО ТЕКОТ НА БРЕМЕНОСТ

 » Патронажната служба може да придонесе кон јакнење на свеста, унапредување на навиките и за хигиено-

диететски режим за време на бременоста кај оваа категорија на популацијата. (Интервју со Љиљана Ивановска, 

главна /одговорната медицинска сестра на патронажната служба)
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   83 % 
НЕИСКОРИСТЕНОСТ НА УСЛУГАТА 

ПОСЕТИ ОД СТРАНА НА 
ПАТРОНАЖНА СЕСТРА ЗА 
ВРЕМЕ НА БРЕМЕНОСТА

.06
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Активност од Програмата: Едукативни посети во ромски и рурални средини за детско здравје, важност за имунизација, здрава бременост и мајчинство, 

доење со посебен осврт во 11 општини во кои претежно живеат Роми (после породување)

Извршител: Превентивни тимови во здравствени домови и патронажни сестри. Едукативните посети во ромските населби и руралните средини за важноста 

на имунизацијата, бременоста и мајчинството се реализираат како дел од рутинската работа на патронажните сестри.

Сите жени учеснички на фокус-групите биле посетени 2-3 пати од страна на патронажната сестра после 

породување и добиле совети во врска со вакцинацијата, капењето и негата на доенчето.

.07  ПОСЕТИТЕ НА ПАТРОНАЖНА

 СЛУЖБА ПОСЛЕ ПОРОДУВАЊЕ

 » Во 2018 година патронажните служби во Скопје извршиле 1.549 посети на ромски семејства (бремена, 
леунка, новороденче) (Одговор на барање на пристап до информации од јавен карактер Здравствен дом Скопје).

 » Во Куманово беа посетени вкупно 88 жени Ромки кои биле породени во периодот од 1.01.2018 до 
31.12.2018г. (Одговор на барање на пристап до информации од јавен карактер Здравствен дом Куманово).

 » Во 2018 година, патронажната служба во Куманово реализирала приближно 1.057 посети на жени од 
социјално ранливи и вулнерабилни категории на адолесцентна возраст. (Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер – Ј.З.У. Здравствен дом Куманово).

 » Во интервју со одговорната сестра на патронажна служба од Куманово ни беше објаснето дека големиот 
број на посети се должи на вкупниот број на посети на сите социјално ранливи категории меѓу кои се и 
жени од ромска националност. (Интервју со Марина Додевска, сестра во патронажна служба во Здравствен дом Куманово).
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   100 % 
ИСКОРИСТЕНОСТ НА УСЛУГАТА 

ПОСЕТА ОД СТРАНА НА 
ПАТРОНАЖНА СЕСТРА ПОСЛЕ 

ПОРОДУВАЊЕ

.07
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Активност од Програмата: Едукативен материјал ( брошура ) за здрава бременост и доење 

Извршител: Завод за Здравствена заштита на мајки и деца, Здравствен дом Скопје 

Министерството за Здравство публикувало брошура за здрава бременост во тираж од 25 000 примероци. Друга 

брошура со наслов „Како до успешно доење?“ била отпечатена во тираж од 15 000 примероци. Двете брошури 

биле издадени на македонски и албански јазик, и истите не се преведени на ромски. За нивна дистрибуција била 

задолжена ЈЗУ- Здравствен дом Скопје. (Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер од ЈЗУ Здравствен дом Скопје.)

Ниту една од жените кои учествуваа на фокус-групите не добила печатен материјал, брошура, леток или 

слично во текот на бременоста или по породувањето од страна на гинеколог или пак патронажната сестра.
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   100 % 
НЕИСКОРИСТЕНОСТ НА УСЛУГАТА 

ЕДУКАТИВЕН МАТЕРИЈАЛ                
(БРОШУРА) ЗА ЗДРАВА БРЕМЕНОСТ 

И ДОЕЊЕ 

.08
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Активност од Програмата: Печатење на Прирачник за родители подготвен од УНИЦЕФ   

Извршител: Здравствен дом Скопје  

Прирачникот за родители бил отпечатен во 200 примероци како што е предвидено со Програмата и истиот не е 

преведен на ромски јазик. Прирачникот е изработен од УНИЦЕФ, а ќе биде промовиран во соработка патронажните 

сестри. (Oдговор на барање за пристап до информации од јавен карактер)

Активност од Програмата: Набавка на современи контрацептивни средства (орална контрацепција, спирали, кондоми) за жени од социјално ранливи 

категории (Ромки, кориснички на социјална помош, жени со репетитивни абортуси) 

Извршител: УК Гинекологија и акушерство Скопје, Клинички болници, Општи болници и Специјална болница за гинекологија и акушерство Мајка Тереза

Општата болница во Куманово не извршила набавка на бесплатни контрацептивни средства по основ на Програмата. 

Жените учеснички во фокус-групите кои имале повеќе од 4 раѓања биле прашани „Дали биле советувани за да 

планираат семејството?“ Истите одговориле дека никогаш не добиле ваков совет, ниту од матичните гинеколози, 

ниту пак после породувањето во болница. Оваа активност е обоена со црвена боја бидејќи истата воопшто не се 

иницирала во текот на 2018 година од страна на Општа болница Куманово. Во однос на употреба на контрацептивни 

средства, жените учеснички на фокус-групите имале најголем интерес за користење на спирала. (Интервју со др. Лидија 

Јовчевска, гинеколог-акушер при ЈЗУ Општа болница Куманово).  
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   100 % 
НЕИСКОРИСТЕНОСТ НА УСЛУГАТА 

БЕСПЛАТНИ КОНТРАЦЕПТИВНИ  
СРЕДСТВА 

.09
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Дискусија

Од резултатите на картата за оценка на заедницата, како и од одговорите од релевантните здравствени чинители, 

јасно се гледа дека жените не ги уживаат своите права од антенатална  и постпартална  заштита.  Јасен  доказ за  

тоа е фактот што 74 % од жените редовно плаќале кај своите матични гинеколози за време на бременоста, иако 

Програмата за активна здравствена заштита  за мајки и деца, Програмските  цели на матичните  гинеколози, како  

и Програмата за партиципација  при  користење  на здравствена  заштита  на одделни  заболувања  на граѓаните 

и  граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата во Република Македонија15 предвидуваат истите 

да бидат бесплатни. За имплементација на анализата беа набљудувани 13 активности (здравствени услуги) што го 

покриваат периодот на антенатална и постпартална заштита на мајките и новороденчињата, кои се и целна група 

на истата. 

За жал, ромската заедницата процени дека само две (2) здравствени услуги, од овој период, ги искористиле 100 % 

и тоа: бесплатно болничко лекување на доенчиња до 1 година (Програма за партиципација) и посета од страна на 

патронажна сестра после породување (Програмата). За три (3) услуги од Програмата: пристап до контрацептивни 

средства за жени од социјално ранливи категории, бесплатна фолна киселина и добивање на печатен материјал, 

жените воопшто немале информации. Само 5 % од жените земале фолна киселина, но притоа не биле запознаени 

за причините за нејзината употреба од стана на своите матични гинеколози.

15 Програма за партиципација за 2018: http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2018/02/Programa-participacija-2018.pdf
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Информациите покажуваат дека клучни активности што се важни за превенција на матернална и доеничка смртност 

не се имплементирани, и за активности што им се бесплатни, жените редовно плаќале. Иако од Министерството за 

здравство и Фондот за здравствено осигурување упорно тврдат дека антенаталните прегледи се бесплатни за сите 

бремени, факт е дека матичните лекари и понатаму наплаќаат своеволно по сопствени оправдувања.

Она што остава простор за дискусија е дека во 2018 и 2019 година низа на активности се додаваат во Програмата 

за активна здравствена заштита за мајки и деца. Тоа се активности што се поврзани со репродуктивниот период, 

но истите не ги таргетираат директно бремените жени. За споредба, Програмите во 2018 и 2019 година по обем 

опфаќаат различен број активности, односно активностите се зголемуваат, но буџетот останува ист. Еклатантен 

пример е тоа што во Програмата за 2019 година се вклучени финансиски средства за ангажирање на членовите 

на Државната комисија за биомедицинско потпомогнато оплодување, согласно Закон за биомедицинско 

потпомогнато оплодување. Буџетот на Програмата опфаќа многу повеќе активности за едукација на здравствениот 

кадар отколку реални активности што се однесуваат на таргет групата - мајките и децата.

Проблем за ефективна реализација на Програмата претставува недостатокот на размена на информации и 

меѓусекторска соработка помеѓу здравствените институции на национално и локално ниво. Нејасни и неусогласени 

административни процедури на набавки различно се имплементираат во здравствените установи на централно 

и локално ниво. Еклатантен пример поврзан со јавните набавки е набавката на фолна киселина и контрацептивни 

средства. На централно ниво, ГАК направи набавки за контрацептивни средства предвидени според Програмата, а 

во Куманово оваа активност од Програмата воопшто не е иницирана ниту во 2018 ниту во 2019 година.

Здравствен дом Скопје набави фолна киселина во ноември 2018 година поради што многу бремени воопшто не 

можеле да го искористат правото на бесплатна фолна киселина. Во 2019 година, Патронажната служба во Куманово 

започна со дистрибуирање на фолна киселина откако ЗНРЦ информираше дека истата е набавена од Здравствен 

дом Скопје и дека треба да се достави и во Куманово. Ова укажува на недостаток на размена на информации, 

координација, како и одговорност од релевантните институции за реализирање на Програмата. Вистински 

мониторинг за реализација на Програмата нема. 
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Доказ за несериозниот пристап за начинот на имплементација може да се види од извештајот за реализација на 

буџетот на Програмата во кој не може да се види наменско трошење на пари216

Значајни здравствени услуги од антенатална и постпартална заштита се појавуваат во Програмата за партиципација 

при користење на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и 

доенчињата во Република Македонија за 2018 година. Интрапартална заштита на родилки и здравствени услуги за 

бремени жени поврзани со бременоста, на сите нивоа на здравствена заштита се активности што се проектирани 

во буџетот на оваа програма и за нив беа наменети 22,450,000 за нормално и оперативно породување и 8,000,000 

ден. за услуги за бремени жени. Во финансискиот извештај за истата година е известено дека од Програмата е 

потрошено 28,250,000 ден. за породувања и 31,000,000 ден. за здравствени услуги за бремени жени на сите нивоа 

на здравствена заштита. Потрошените средства за услугите од антенатална и постпартална заштита од оваа 

програма е двојно поголем.

Од друга страна, буџетот на Програмата за активна здравствена заштита за мајки и деца исто така ги надминал 

трошоците за 1,5 милиони денари од планираните 17 милиони. Видна слабост е што ниту во програмите, а ниту пак 

во извештаите, не може да се види бројот на жените кои ги искористиле овие услуги. Се поставува прашањето 

колку сериозно се проектираат буџетите и активностите на овие превентивни програми кога е очевиден 

фактот дека постои потреба од повисоки финансиски средства. Постоечкиот однос од страна на релевантните 

институции укажува на отсуство на политичка волја и интерес да се инвестира во здравјето на бремените жени во 

РСМ, нејзини државјанки и здравствени осигуреници. И покрај сите заложби од страна на граѓанските здруженија, 

континуирано се прекршува правото и пристапот до сексуалното и репродуктивното здравје на жените. За жал, 

механизмите за заштита на оваа популација не се поставени соодветно во системот на здравствена заштита и не 

функционираат правилно.

16 Годишен извештај за програмска и буџетска реализација на Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата  за 2018 год.
http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2019/07/58-Programa-za-aktivna-zdravstvena-zastita-na-majki-i-deca-za-2018.pdf 
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Низа на недоследности при креирањето и имплементирањето на гореспоменатите програми ги попречуваат 

жените во остварувањето на своето право на репродуктивно здравје. Како основен проблем се забележува 

отсуството на законска обврска на матичните гинеколози како примарни даватели на здравствени услуги на 

бремените жени да одговараат за имплементацијата на превентивните активности.

Заради нефункционални системски решенија во здравството, бремените, мајките и децата страдаат. 

За здрави мајки и здрави поколенија треба да има функционален систем што ќе ги штити и ќе ги задоволи нивните 

потреби. Да се постигне ова, потребно е да се покаже политичка волја и да се смени здравствениот систем. 

Превентивните програми треба да бидат обврзувачки во системот на здравствена заштита, со растечки буџет, со 

активности што континуирано ќе се набљудуваат, евалуираат и приспособат според потребите на целната група, 

со посебен осврт на ранливите групи на граѓани како што се Ромките. Доста е од набројување на активности што 

ќе стојат на хартија.

Потребна е вистинска реализација.
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Препораки

1. 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 од сексуално и 

репродуктивно здравје;

2. Превентивната Програма за активна здравствена заштита на мајки и деца да се креира со јасни поставени цели, активности, и очекувани 

резултати, коишто ќе бидат мерливи и ќе го покажат бројот на корисниците;

3. Програмата за партиципација при користење на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здравствена заштита на 

родилките и доенчињата во Република 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. Активностите во превентивните програми еднакво да се реализираат во сите здравствени установи коишто се имплементатори на истата на 

локално и национално ниво;

6. Во дизајнирањето на превентивните Програми да учествуваат стручни граѓански здруженија и да учествуваат во нивната имплементација;

7. 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;

8. 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; 
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Препораки

9. Да се усвои пакет на гинеколошки прегледи за време на бременоста, базиран на антенаталните протоколи утврдени од Министерството за 

здравство, коишто ќе бидат бесплатни за сите жени и истиот да биде законски покриен;

10. Да се креира и усвои основен пакет за гинеколошки прегледи за секоја жена;

11. Да се обезбеди сеопфатна, интегрирана, квалитетна и навремена здравствена заштита за жените во репродуктивниот период;

12. Да се ревидираат превентивните програмски „цели“ и активности на матичните гинеколози со цел да се осигурат бесплатни прегледи за време 

на бременоста;

13. Да се воведе законска обврска за матичните гинеколози да доставуваат списоци за бремени жени на неделно ниво до патронажна служба и да 

се воведат соодветни санкции ако не се исполни оваа обврска, со цел да се остварат посети на бремените и нивна едукација;

14. 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;

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

употреба;

16. 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;

17. Да се изработи едукативен материјал за сексуално и репродуктивно здравје лесен за разбирање за адолесцентите.
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Одговори oд 
институции

Планирани институции за информации од јавен карактер
Испратени барања за 
пристап до информации од 
јавен карактер

Добиени одговори 

Министерство за здравство 
Информации во врска со активности предвидени со програма за 
Активна здравствена заштита на мајки и деца во РСМ 
Информации во врска со имплементација на мерки и активности од 
Акциски план за СРЗ

11.03.2019 година 

10.05.2019 година 

05.11.2019 година 

10.04.2019 година, заведен под бр. 
09-2706/2 

16.07.2019 година, заведен под бр. 
09-3848/2 

03.12.2019 година, заведен под бр. 
03-443/1

Фонд за здравствено осигурување на РСМ 10.05.2019 година 31.07.2019 година, заведен под бр. 
03-7155/3 

Здравствен дом Скопје 26.08.2019 година 13.09.2019 година, заведен под бр.
03-3021/1 

Општа болница Куманово
10.05.2019 година 
26.08.2019 година 26.12.2019 година

02.09.2019 година, заведен под бр.
03-1581/1

не е добиен одговор

Здравствен дом Куманово 
1 патронажна служба и служба за вакцинација

26.08.2019 година
26.12.2019 година

30.08.2019 година , заведен под бр.
03-745/1

не е добиен одговор

Управа за водење на матични книги – Подрачно одд.Куманово 04.10.2019 година 10.12.2019 година, заведен под бр. 
03-451/2

Општа болница Куманово - Биохемиска лабораторија 26.12.2019 година не е добиен одговор

ЈЗУ Здравствен дом Куманово (лабораторија) 26.12.2019 година не е добиен одговор
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Одговори oд 
институции

Планирани институции за информации од јавен карактер
Испратени барања за 
пристап до информации од 
јавен карактер

Добиени одговори 

Матични гинеколози од Куманово 

ПЗУ др.Тасевски
ПЗУ.Гинолабор
ПЗУ.Фемибона

ПЗУ др Срѓан
ПЗУ др .Келешов 
ПЗУ Вита Медика 

ПЗУ Поликлиника Нити

Од вкупно 7 гинеколози на кои 
им биле испратени барања за 

информации од јавен карактер никој 
не одговорил писмено. 

Со двајца гинеколози се направени 
интервјуа од страна на експертот.. 

Матични лекари од Куманово  

ПЗУ Др.Денковски 
-26.08.2019 година

ПЗУ Др.Томе -26.08.2019 
година

ПЗУ Др.Слаѓана-26.08.2019  
Поповиќ Станковска година

ПЗУ Др.Павка -26.08.2019 
година

ПЗУ ВИТА МЕДИКА 
26.08.2019 година

не е добиен одговор од ниту еден 
матичен лекар
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Недоследности во 
реализацијата

Институција Активност од програма Недоследност при реализација 

 Министерство за здравство
Прашања за информации како 
била реализирана Програмата за 
активна здравствена заштита на 
мајки и деца за 2018 година 

Во добиениот одговор од МЗ се наведува 2019 година и покрај тоа 
што се побарани податоци за реализација за 2018-та година.

Бесплатните лабораториски анализи за трудници не се исплатени 
на ЦЈЗ – Куманово 

Извештајот за распределба на средства по основ на програмата 
е збирен и од него не се гледа колку средства имаат добиено 

општите болници во РСМ, ОБ - Куманово извештај на МЗ.
Се јавува контрадикторност во одговорите во однос на набавка 

на бесплатни контрацептивни средства кои се предвидени во 
Програмата, а во однос на активностите од Акцискиот план за СРЗ- 
набавка на контрацептивни средства на товар на ФЗОРСМ е во тек 
поради потребата од соодветни измени на законскитете прописи.

Здравствен дом Скопје
Завод за здравствена заштита на 
мајки и деца

Едукативен материјал 

Обезбедување на фолна киселина

СТРУЧНО МЕТОДОЛОШКИ 
НАДЗОР НА ТЕРЕНСКИ ПОСЕТИ 
ЗА МОНИТОРИНГ НА РАБОТАТА 
НА ПРЕВЕНТИВНИТЕ ТИМОВИ, 
ПОЛИВАЛЕНТНА ПАТРОНАЖНА 
СЛУЖБА И РОМСКИ ЗДРАВСТВЕНИ 
МЕДИЈАТОРИ МЕДИЈАТОРИ

Планирани едукативни работилници во ромски средини за здрава 
бременост, всушност се реализираат преку индивидуални посети 
на патронажните сестри. При интервјуата со патронажните сестри 

беше укажано дека посетите за време на бременост
се многу мали бидејќи матичните гинеколози не им даваат 

податоци (листа) за бремените жени. Од друга страна засебни 
групни работилници немале поради недостаток на логистика. Ниту 

една брошура не била отпечатена на ромски јазик ниту пак
наменета за ромската популација Набавката ја направи Здравствен 

дом Скопје истата почна во 2018 година и се пролонгираше до 
ноември 2018 година.

Во текот на 2018 година според одговорите на Здравствен 
дом Скопје се реализирани 10 вакви посети низ градовите во 

Македонија, но Куманово не беше опфатено со оваа активност.

Здравствен дом Куманово 21.258.15
Не извршува набавка на брошури кои ги изготвува Заводот 

за здравствена заштита на мајки и деца како што се:  „Како до 
успешно доење‘‘ , „Што треба да знаете ако очекувате бебе‘‘.
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Белешки
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Белешки
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Белешки



Доне Божинов 11/5 1300 
Куманово

Р. Северна Македонија

+389 31 427 558
info@nationalromacentrum.org

www.nationalromacentrum.org 
www.ednomagazine.org

Адреса Контакти Веб - страна

повеќе информации


