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Многу одземање,
малку додавање

Ако сметате дека ова се општи тврдења,
нема проблем, секое тврдење одделно
може да се потврди со статистика и со
лична приказна на луѓе паталци кои што

верувале или не, живеат во Република
Македонија.
Смислата на здравството се сведува
на обезбедување достапност до
здравствени услуги и до здравствени
работници. Се насмеавте на ова, нели?
Верувам иронична е насмевката зашто
токму кога за таквите ситуации треба
да се труби наголемо, да ѝ се обрне
внимание на јавноста дека во вашата
блиска околина, вашите соседи немаат
за лекови, да се мобилизира граѓанскиот
сектор, да се притиснат донесувачите на
одлуки, како и креаторите на политики,
се објавува информација дека буџетот
за превентивна програма е двојно
намален, дека се укинати бесплатните
микробиолошки брисеви за бремени
жени од социјално загрозени семејства
и дека за 75% е намален буџетот за
гинеколог во единствената ромска

More taking, less giving

Many Roma in Macedonia don’t have health
insurance or they are losing that right on
many basis. The life expectancy among the
great percentage of our fellow citizens from
Roma nationality is shorter than the life expectancy of the other citizens in the country. The infant mortality is higher. Because
of the poverty, that big percent of the people live in, they don’t have money for medicines and they go in hospital only when
the illness progressed. There are pregnant
women that never visited gynecologist. You
can’t believe this? Sounds unbelievable,
isn’t it? Is it necessary to continue?

If you think that these claims are general,
no problem, there is a proof, there is a statistic and data for each of the claims and
with personal story of people who faced
with these difficulties behind of each of
these claims, people, that believe or not, are
living in Republic of Macedonia.
The meaning of the health sector is to se-

cure access to health services and to health
workers. You laughed, didn’t you? I believe with an ironic smile because in time
when these situations must be emphasized in a big manner, the general public
must know that in their surrounding, your
neighbors do not have medicines, the civil sector has to mobilize and to make pressure on the decision makers, as well as on
the policy decisions, an information was
published – that the budget for preventive program is reduced twice. The free of
charge micro biological examines for pregnant women, members of socially vulnerable families are cut off, and the budget for a
gynecologist for the only Roma municipality in Macedonia, Shuto Orizari is reduced
for 75% (here is the link to the discussion on this issue: http://novatv.mk/index.
php?navig=8&cat=24&vest=20885).
Since we are occupied with a daily political issues and events, the apathy is pull-

Бидејќи секојдневно сме окупирани
со дневно – политички настани,
апатијата го влече народот надолу како
тонски тег околу вратот, забораваме
на вистинската суровост на животот
и на фактите кои го потврдуваат.
Статистиката ја побива статистиката.
И кога нешто најмногу треба, тоа го
укинуваат или го намалуваат драстично.
Залудно е граѓаните да се лекуваат кога
се намалува превентивата. Па, нормално
е дека бројот на болни и немоќни да се
зголемува!? Знаете ли дека државата
троши повеќе на санирање на штетите
отколку на превентивата? И за тоа
постојат податоци и факти. На сите
кампањи за здрава храна и здрав живот
со цел да имаме здрави поколенија
наспроти реалноста на болни, немоќни и
сиромашни граѓани е класична дубиоза.
Време е да се помогнат тие што немаат,
а не да им се одземе и тоа малку што
го имаат, а уште помалку тоа што им
следува по закон!

ing down the people of this country like
a weight around the neck, we are forgetting about the cruelty of life and the facts
that are confirming that. The statistics is
disproving the statistics. And they are cutting or reducing dramatically that specific service when it is needed the most. It is
vain the citizens to cure themselves when
the state is cutting down the prevention.
Is it normal when the number of sick and
weak people to increase?! Do you know
that the state is spending more money on
fixing the damages than on prevention?
There are facts and data for that, too. It’s
ironic when in times when we have campaigns for health food and healthier life in
order to have healthy generations, in real
life we are having powerless and poor people. It is time to help these people, the people who don’t have anything and not to take
them the little they have, especially that one
which is guaranteed with a law!

ОСТРИЛО / BLADE

Голем број Роми во Македонија немаат
здравствено осигурување или го губат
по разни основи. Животниот век кај
голем процент на наши граѓани од
ромска националност е пократок од
животниот век на граѓаните од друга
национална припадност. Смртноста кај
новороденчињата е поголема. Заради
сиромаштијата во која што најголем дел
од нив живеат, немаат пари за лекови,
ниту за лекување и во болница одат кога
болеста прогресирала. Има бремени
жени кои што никогаш не отишле
на гинеколог. Не ви се верува? Звучи
неверојатно, нели? Зарем е потребно
уште да се набројува?

општина во Македонија и пошироко,
Шуто Оризари (повелете линк до
дискусијата за тоа: http://novatv.mk/index.php?navig=8&cat=24&vest=20885).

Здравјето на Ромите и нивниот
пристап до здравствената заштита
од родов аспект

АКТУЕЛНО

Истражување на Здружението за еманципација,
солидарност и еднаквост на жените –ЕСЕ од
Скопје

Досегашните истражувања и работата
на терен укажуваат дека неповолните
социоекономски и животни услови,
проследени со бариерите во пристапот
до здравствените услуги, придонесуваат
за понеповолен здравствен статус на
Ромите. Дополнително, имајќи ја предвид
понеповолната положба на жените, а
особено на жената Ромка во нашето
општество, исклучително е важно да се
истражи меѓусебното влијанието на полот
врз повеќе параметри што се однесуваат
на здравствениот статус, пристапот до
здравствената заштита и остварувањето
на здравствените права на мажите и
жените Роми.Zdravjeto na Romite - ESE
Имено, предмет на анализа во ова
поглавје е влијанието на полот врз
обемот, видот и врз квалитетот на
користените здравствените услуги
специфични за женската и машката
ромска популација, притоа опфаќајќи
ги здравствените услуги кај матичните
лекари, здравствените услуги од итната
медицинска помош и специјалистичката
и болничката здравствена заштита. Дел
од анализата ги опфаќа аспектите на
пристап и квалитет на здравствените
услуги, како и правата на пациентите
мажи и жени Роми. Воедно е анализирано
и влијанието на полот врз оценката
за сопственото здравје, односно
самопријавената здравствена состојба,
акутните и хроничните заболувања на
мажите и жените Роми.
Сите параметри во ова поглавје се
анализирани преку споредба на ромското
женско население (393 испитаници)
и ромското машко население (298
испитаници).
ЗАКЛУЧОЦИ
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ЗДРАВСТВЕНА СОСТОЈБА
Припадноста кон одреден пол има видно
влијание врз оценката на сопствената
здравствена состојба. Мажите Роми во

повисок процент го оценуваат своето
здравје како многу добро, за разлика од
жените Ромки. Здравствената состојба е
понеповолна кај жените Ромки, при што
кај нив постои поголема застапеност на
сексуално преносливи инфекции, како
и хронични здравствени проблеми што
бараат редовни здравствени услуги.

ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Полот нема значително влијание на
покриеноста со матичен лекар, како и на
користењето на услугите од примарната
здравствена заштита. Имено, речиси
еднаква е покриеноста со матичен лекар
кај мажите и жените Роми и подеднакво
им биле обезбедени услугите од итна
медицинска помош.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Иако полот нема влијание врз
генералното користење на
специјалистичко-консултативните
здравствени услуги, сепак полот како
детерминанта влијае на обемот на
услугите што се реализираат во одредени
установи, како што се општа, односно
клиничка болница и здравствен дом.
Бројот на посети од страна на жените
Ромки во наведените здравствени
установи е речиси за двапати повисок
од бројот на мажите Роми во истите
наведени установи. Припадноста на
машки, односно женски пол влијае
незначително на задоволството од
односот на лекарот специјалист и
квалитетот на здравствената услуга.
Па така, повеќе од половина од мажите
и жените Роми и во речиси идентичен
процент се сосема задоволни од односот
на лекарот специјалист и од квалитетот
на здравствената услуга.
БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Користењето на услугите од болничката
здравствена заштита е незначително

поизразено кај жените Ромки. Аналогно
на ваквата состојба, жените Ромки исто
така повеќе се задоволни од односот на
лекарите и медицинскиот персонал и од
здравствените услуги при престојот во
болничка здравствена установа.

ПРАВА НА ПАЦИЕНТИТЕ
Полот нема влијание врз остварувањето
на правата на пациентите во значителна
мера, со исклучок на правото на пристап
до медицинско досие, кое повеќе го
побарале и го обезбедиле Ромките.

ПРИСТАП ДО ЛЕКОВИ
Полот нема влијание врз пристапот до
лекови што се препишани од лекар и се
наоѓаат на позитивната листа на Фондот
за здравствено осигурување (ФЗОМ).
Имено, жените и мажите подеднакво и во
скоро идентичен процент се соочиле со
недостаток на лекови во аптека на товар
на ФЗОМ.

ДИСКРИМИНАЦИЈА
Нељубезниот однос и лошото однесување
од страна на лекарот специјалист е
карактеристичен и за мажите и за
жените Роми. За разлика од третманот
кај лекар специјалист, кон мажите Роми
се однесувале понељубезно и полошо при
престојот во болница.
Автори на ова истражување се Борјан
Павловски, Дарко Антиќ, Јасминка
Фришчиќ, Марија Гелевска и Стојан
Мишев од Здружението за еманципација,
солидарност и еднаквост на жените –ЕСЕ.
Издавач на публикацијата е Фондацијата
Отворено Општество – Македонија.

Публикацијата со целосното истражување
на ЕСЕ може да го најдете на следниот
линк:
http://www.esem.org.mk/pdf/Publikacii/2014/Zdravjeto%20na%20Romite %20
od%20rodov%20aspekt%20MK.pdf

Gender perspectives of Roma
Health and their access to
healthcare

Research of the Association for Emancipation, Solidarity and Equality of
Women – ESE from Skopje

CONCLUSIONS
HEALTH STATUS
Respondents’ gender has a visible effect on
their self-reported health status. Higher share
of Roma mencompared to Roma women assessed their health as “very good”. Health status of Roma women is moreunfavourable, as
they more frequently reported that they have
been diagnosed with STDs and suffer from
chronic health problems that require
regular health care services.
PRIMARY HEALTH CARE
Gender of Roma respondents does
not affect their coverage with registered general practitioners orutilization of services in primary health
care. More specifially, equal shares of
Roma men and women have selected
their registered general practitioner
and benefied from emergency medical services.

SECONDARY HEALTH CARE
Despite the fact that respondents’
gender does not affect the general level of utilization of services in
out-patient health care, it still determines
the scope of services provided at certain
types of public health facilities, such as general or clinical hospitals and health care centres. Number of visits to these types of public health facilities reported by Roma women
is almost twice as high as the numberof visits
reported by Roma men. Insignificant effect of
Roma respondents’ gender was observed in
terms of their satisfaction with the behaviour
of specialist medical doctors and the quality
of health services received. Therefore, more
than half of Roma men and women, in almost
identical shares, are completely satisfied with
the behaviour demonstrated by specialist
medical doctors and the quality of health services received.

TERTIARY HEALTH CARE
Utilization of services in in—patient health
care is insignificantly higher among Roma
women. Consequently, Roma women are
more satisfied with the behaviour of medical doctors and medical staff, as well as the
health care services received during their
hospital stay.

PATIENTS’ RIGHTS
Gender does not condition Roma respondents’ exercise of their patients’ rights, with
the exception of the right to insight in medical records, as more Roma women requested and were granted insight in their medical
records.

ACCESS TO MEDICINES
Respondents’ gender does not result in different access to prescribed medicines from
the positive list approved by the Health Insurance Fund (HIF). Namely, almost equal shares
of Roma women and men were unable to fid
the medicines in pharmacies at HIF’s cost.
DISCRIMINATION
Unkind behaviour and poor treatment on the
part of specialist medical doctors was reported by both, Roma men and Roma women.
Contrary to the situation observed in terms of
the treatment on the part of specialist medical doctors, Roma men more frequently reported unkind behaviour and poor treatment
during their hospital stay.
The authors of this research are Borjan Pavlovski, Darko Antik, Jasmina Friscik, Marija
Gelevska and Stojan Misev from the Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women – ESE from Skopje. The publisher of the research is the Foundation Open Society – Macedonia.

The publication of the overall research of ESE
can be found on the following link:
http://www.esem.org.mk/pdf/Publikacii/2014/ Zdravjeto%20na%20Romite%20

NEWS

Previous research studies and field work underline the unfavourable socio-economic
and living conditions of Roma people, which
result in barriers related to their access to
health services and contribute to their disadvantaged health status. In addition, having
in mind the unfavourable situation of women, especially Roma women in the Macedonian society, it is of utmost importance to researchthe connection between gender and
several parameters
of health,
access to
health care
and exercise of
health
rights
among
Roma respondents.
Zdravjeto
na Romite ESE
In particular, this
analysis addresses the gender perspectives of health in
terms of scope, type and quality of health services received by Roma men and women,
with special focus on health services provided by registered general practitioners, emergency medical services, and out-patient and
in-patient health care. One section addresses issues related to access to and quality of
health services, as well as patients’ rights exercised by Roma men and women. Moreover,
this document analyses the effect of respondents’ gender on their self-reported health
status and frequency of acute and chronic
diseases.
All parameters are analysed by means of
comparisons of answers provided by Roma
women (393 respondents) and Roma man
(298 respondents).

ИНТЕРВЈУ

Ариф Пини
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Додека работев како професор во Средното медицинско училиште во Гостивар, поттикнав
интерес кај ромските деца да учат и да студираат медицина. Така, успеав да мотивирам
три ученички и еден ученик од Гостивар кои што денес се запишани на Медицинскиот
факултет во Скопје, се сеќава Пини
Ариф Пини е еден од ретките Роми
доктори во земјава. Дипломирал
на Медицинскиот факултет во
Скопје. А, таму е мометно и на
специјализација по интерна
медицина. По дипломирањето, една
година работел како професор во
средното медицинско училиште
во Гостивар. Потоа се вработил во
ургентниот центар во болницата
Ферид Мурад во овој град. Веќе
четири години таму работи како
доктор. Вели дека не е единствен
лекар Ром во Македонија. Односно
дека има и други лекари од ромска
националност, но, и покрај малиот
број на таков кадар, јавноста не ги
гледа зашто, како што вели, тие се
невработени.
ЕДНО: Дали пациентите Роми
доаѓаат кај Вас затоа што сте Ром

затоа што сметаат дека нема да се
чувствуваат дискриминирано?
Ариф ПИНИ: Горд сум на тоа што
сум Ром и што кај мене доаѓаат
пациенти не само Роми, туку и
Македонци, Албанци, Турци…Но,
ако ме прашувате за пациентите
од ромска националност, да, тие
доаѓаат кај мене и не само кога
сум на работа, туку тие често
бараат совет и надвор од моето
работно место и се забележува кај
нив дека имаат посебна доверба и
сигурност кај мене. Често знаат да
ме прашаат кога сум на работа за
да дојдат да ги прегледам и покрај
тоа што имаат матичен лекар.
Понекогаш забележувам кога ќе
дојдат во ургентниот центар и
кога ќе ме видат, некако како да
им олеснува и веднаш ми приоѓаат
кажувајки за своите здравствени

проблеми. Причините за таа доверба
и сигурност се најразлични, но
мислам дека особено е така поради
тоа што потекнувам од ромската
заедница, живеам со нив и знам
со кои проблеми се соочуваат во
секојдневниот живот.
ЕДНО: Што е најголемиот проблем
со кој се соочуваат Ромите како
пациенти? Како сметате дека тоа
треба да се надмине?
Ариф ПИНИ: Подолг временски
период сум активен и во
невладиниот сектор исто така. Сум
учествувал и на многу истражувања
од областа на здравството кај
ромската популација и сметам
дека многу добро ја познавам
оваа проблематика. Огромни се
проблемите со кои се соочуваат
Ромите како пациенти, но, јас би

ЕДНО: Претходно сте работеле
како професор во Средното
медицинскоучилиште. Каков беше
интересот на ученици Роми за
здравствената струка?Дали можеби
стипендиите се поттик да учат токму
средно медицинско училиште?
Ариф ПИНИ: Да, и колку што знам,
бев единствениот Ром професор во
средно медицинско училиште на
територијата на Македонија. Таму
се покажав како доста успешен
професор бидејќи воведов малку
поразличен приод на предавања,
со визуелни содржини и со power point презентации. И се сеќавам
дека децата со воодушевувања
ги следеа моите предавања, за
што тогаш добив и понуда од
тогашниот директор да добијам
постојано вработување, но, морав
да одбијам бидејќи мојата цел
беше вработување во болницата во
Гостивар. А, во тој период децата

ИНТЕРВЈУ

издвоил дека постојат голем број на
Роми кои од најразлични причини
немаат здравствено осигурување
или им прекинало од најразлични
причини. И тоа е првата бариера
која оневозможува да се користи
здравствената заштита која ја нуди
државата. Ромите живеат во лоши
социо-еконосмки услови кои прават
тие да имаат голем број на хронични
заболувања, и генералната слика на
здравствената состојба на Ромите
да се разликува со останатите
народи кои живеат во Македонија.
Скриената дискриминација исто
така има големо влијание. Таа
тешко се докажува, а е присутна
во здравстениот систем. Нискиот
степен на образование и
сиромаштијата, исто така, имаат
големо влијание врз генералната
здравстена состојба кај ромскиот
народ. Едно решение кое според
мене и моето искуство во
здравстениот систем би вродило
со плод е зголемување на бројот
на дипломирани Роми доктори и
нивно вработување во јавниот и
приватниот здравстен систем.

кои учеа во тоа училиште со гордост
им кажуваа на своите другарчиња
дека професорот Пини е Ром. Се
сеќавам дека во тоа време поттикнав
интерес кај ромските деца да учат и

да студираат медицина. Така, успеав
да мотивирам три ученички и еден
ученик од Гостивар кои што денес
се запишани на Медицинскиот
факултет во Скопје.
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While working in the medical high school in Gostivar as a professor, I encouraged some
Roma students to study medicine. I have managed to motivate four students from Gostivar
to study Medical faculty in Skopje, remembers Pini
Arif Pini is one of the rare doctors
from Roma nationality in the country.
He had graduated on a Medical faculty in Skopje. At the moment he is
continuing his education, specializing
an internal medicine. After finishing
the Medical faculty, he worked as a
professor in a medical high school in
Gostivar. After that, he starts to work
in an emergency center in the Gostivar’s hospital Ferdi Murad. He works
there as a doctor in the last four
years. He says that he is not the only
Roma doctor in Macedonia. There are
more, he claims, but despite the small
number of this staff, the general public doesn’t see them, because they are
unemployed.
ONE: Are Roma patients coming to
you because you are Roma and be-

cause they feel they won’t be discriminated?
Arif PINI: I am proud that I am a
Roma and I am proud because I have
patients Roma, but also Macedonians,
Albanians, Turks…But, if you are
asking me about the patients from
Roma nationality, yes, they are coming to me not only while I’m at work,
but often they are asking for advices outside my office and you can notice a level of trust and feeling of security towards me. Many times they
are coming to me, even though they
have their own medical doctor. Sometimes, I notice relief in the eyes of the
Roma patients when they are coming
in the emergency center in the Gostivar’s hospital for various medical
reasons. They feel relieved encountering me and they approach me al-

most immediately consulting about
their medical issues. The reasons for
this trust are different, but my opinion is the fact that I myself am Roma,
I am living among them and I’m familiar with their problems in their
everyday life.

ONE: What is the biggest problem
that Roma people are facing with?
How do you think that it should be
solved?
Arif PINI: For a long period of time
I’m active in a civil sector too. I was
involved in many researches in
health area among the Roma population and I think that I am very well familiar with the problems and issues
in this area. The problems that Roma
people as patients are facing with are
huge. But, I will mention that tremen-

ONE: Previously you have worked
as a professor in the medical high
school in Gostivar. What was the interest among the Roma students
for the medical profession? Are the
scholarships stimulus for studying
medicine?
Arif PINI: Yes and as I know, I was the
only Roma professor in the medical
high school in the territory of Macedonia. I showed myself as a successful professor because I introduced
some different approach of teaching,
with visual content and with power point presentations. And I remember, the students were delighted to
follow my classes. Because of that I
got an offer to be employed permanently in the school, but I had to decline, because I had a higher goal –
to work as a doctor in the hospital in
Gostivar. And in that period, I recall
that my students were showing their
friends who is their Roma professor
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dously big number of Roma do not
have health insurance or they lost
it from different reasons. And that
is the first barrier that disables the
people to use the health insurance
that the state is providing. Roma people live in very bad socio – economic
conditions and because of that, they
are facing with numerous chronic illnesses. And the general picture of the
health situation of most of the Roma
is differing from the rest of the citizens in the country. The hidden discrimination has a big role as well. It
can’t be proven easily, but it’s there
in the health system. The low level of education as well as the poverty additionally influence on an overall health situation among the Roma
people. One of the solutions based
on my experience that I think that
can bring results is increasing the
number of graduated Roma doctors
which will be employed in a public
and private health medical sector.

with a great proud. While working
in the medical high school in Gostivar as a professor, I encouraged some
Roma students to study medicine. I

have managed to motivate four students from Gostivar to study Medical
faculty in Skopje.

и права и должности на
родителите и децата
Одредби за правата и должностите на родителите и децата се наоѓаат во Законот за семејство,
Законот за лично име и Законот за облигационите односи
Текстот е преземен од Лулка – Здружение
за грижа и едукација на бремени жени,
мајки и деца – http://lulka.org/
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Родителско право
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Родителското право, кое им припаѓа и
на таткото и на мајката подеднакво, го
сочинуваат правата и должностите на
родителите да се грижат за личноста,
правата и интересите на своите
малолетни деца и децата над кои е
продолжено родителското право. Ако
еден од родителите е умрен, не е познат,
одземено му е родителското право или
ако од други причини е спречен да го
врши родителското право, родителското
право го врши другиот родител.

Значи, субјекти на родителскоправниот
однос се: мајката, таткото и детето и
овој однос, како и самото родителското
право, настанува од моментот на раѓање
на детето, односно посвојувањето.
Во зависност од тоа како е регулиран
социјалниот статус на децата во Законот
за семејство, децата можат да бидат:
а. деца на кои им се познати и двата
родители кои се во брак (брачни деца)
и кои живеат со двајцата родители или
само со едниот родител, ако брачната
зедница се распаднала;
б. деца на кои им се познати и двата
родитела кои не се во брак (вонбрачни
деца), чии родители може да живеат

заедно (во вонбрачна зедница) или да не
живеат заедно;

в. деца на кои им е познат едниот родител
(вонбрачни деца);
г. деца на кои не им е познат ни еден од
родителите (најденчиња);
д. деца чии родители се умрени или
исчезнати (сирачиња);

ѓ. напуштени деца (деца под старателствоопишани под точча г., д. и ѓ.); и
е. посвоени деца.

Права и должности на родителите
Законот за семејство нормира дека
родителите имаат право и должност
да ги издржуваат своите малолетни
деца, да се грижат за нивниот живот и
здравје, да ги подготвуваат за самостоен
живот и работа, да се грижат за нивното
воспитание, школување и стручно
оспособување. Родителот со кого детето
не живее има право и должност да
одржува лични односи и непосредни
контакти со своето дете.
Родителите исто така имаат право и
должност да ги застапуваат своите
малолетни деца, а обемот на застапување
на детето зависи од неговата возраст.
Имено, дете до 14 годишна возраст
не е овластено само да склучува
правни дела, освен најобичните дела,
кои не бараат правно знаење (на пр.
пазарање на артикли во продавници по
фиксна цена). Над таа возраст и се до
полнолетство детето има ограничена

деловна способност и може само да
склучува одредени правни работи, но со
дополнително одобрение на родителот.
Согласно ЗОО родителите одговараат за
штетата што ќе му ја причини на друг
нивното дете до наполнета седма година,
без оглед на својата вина. Тие може да се
ослободат од одговорност ако докажат
дека штетата настанала поради виша
сила или поради целосно или делумно
дејствие на оштетениот. Родителите
исто така не одговараат ако штетата

Ако малолетникот причини штета на
друг додека е под надзор на старател,
училиште или друга установа, за штетата
одговара старателот, училиштето,
односно другата установа. Овие лица
можат да се ослободат од одговорност
ако докажат дека надзорот го вршеле
на начинот на кој се обврззани, или
дека штетата би настанала и при
грижливо вршење на надзорот. При тоа
одговорноста е солидарна ако за штетата
одговара и малолетникот.

Права и должности на децата
Огромно значење за статусот на детето
како субјект-носител на права има
Конвенцијата на Обединетите нации
за правта на детето од 1989 год.,
ратификувана од Република Македонија.
Со овој меѓународен инструмент на
детето му се признаваат права како на
самостојна личност, меѓу кои се правото
на слободно изразување, правото на
детето да учествува во донесување
на одлуки, правото на развој,
правото на детето да го знае
своето потекло и друго.

настанала додека детето му било
доверено на друго лице и ако тоа лице е
одговорно за штетата.

Малолетник од наполнети седум години
до наполнета 14 годишна возраст не
одговара за штета, освен ако се докаже
дека при причинувањето на штетата
бил способен за расудување. Во обратна
насока е предвидено дека малолетник
со наполнети 14 години одговара според
општите правила за одговорност, освен
ако се докаже дека не бил способен за
расудување, на пр. поради заостанатост
во развојот. Ако покрај родителите за
штетата одговара и детето, нивната
одговорност е солидарна.

ЗОО предвидува посебна одговорност
на родителите во ситуација кога
малолетникот причини штета додека е
под надзор на друго лице, а оштетениот
побара надомест од родителите од
причина што штетата настанала поради
лошото воспитување на малолетникот,
лошите примери, порочни навики што
му ги дале родителите, или едноставно
штетата може да им се препише во вина
на родителите.
Во спорови за надомест на штета
законот го овластува судот да
отстапи од стриктна примена на
горедадените прописи, ако истите би
биле во спротивност со сфаќањата за
справедливост.

Малолетните деца имаат право
да живеат со своите родители,
но можат да живеат одвоено
од своите родители само кога
е тоа од нивен непосреден
интерес или кога тоа е од
заеднички интерес за децата
и за родителите. Детето има
право да одржува лични односи
и непосредни контакти со
родителот со кого не живее.
Малолетните деца исто така имаат право
да одржуваат непосредни контакти со
родителите и други блиски роднини
на родителот кој е умрен, на кого му е
одземено родителското право или од
други причини е спречен да го врши
родителското право.
Адвокат м-р Ана Дангова Хуг од
Адвокатско друштво ИНТЕР ПАРТЕС
Скопје

http://lulka.org/index.php?option=com_
content&view=article&id=498:2013-0425-08-11-01&catid=77:2013-03-19-00-4715&Itemid=228
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Согласно Законот за
семејство, детето има право
да биде издржувано од своите
родители, да биде застапувано
од нив или старателите,
да биде згрижено, да биде
заштитен неговиот живот и
здравје, да биде оспособено
за самостоен живот и работа,
да му се обезбедат оптимални
услови за негово воспитување,
школување и стручно
оспособување, зависно од
условите на семејството.

and rights and obligations
of the parents and children
Provisions of the rights and obligations of parents and children can be found in the Family Act,
Law on personal name and a Law on obligations
This article is taken from Lulka – Association for care and education of pregnant
women, mothers and children – http://
lulka.org/
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Parental right
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A parental right, that belongs both, to a
mother and a father equally, represents
the rights and obligations of the parents
in taking care of the personality, rights
and interests of their minor children and
the children over which they have custody. If one of the parents is dead, is unknown, if the parental right is taken or
if the parent can’t carries out the role of

the parent, the parental right is carrying
out the other parent.
Therefore, the subjects of the legal parental relationship are: a mother, a father and a child in this relationship, as
well as the parental right itself, which
occurs at the moment of the birth of the
child or at the moment of the adoption
of the child. Depending on how the social status of the children is regulated in
the Family act, the children can be:

-children with two known parents that
live in a marital union and who live with
the both parents or only with one of

them if the marital union fell apart,

-children with two known parents that
are not in marriage but the parents are
living together or not living together,

-children that are familiar with only one
parent,
-children that don’t know their parents,
-abandon children
-adopted children

Rights and obligations of the parents
The Family Act regulates the rights and
obligations of the parents to support
their minor children, to take care of their
life and health, to prepare them for the
independent life and work, to take care
of their education, professional training. The parent who is not living with its
child has a right and obligation to maintain personal contacts and direct contacts with its child.
The parents have rights and obligations
to represent their minor children and
the quantity of that representation depends on the age of the child. A child of
14 years of age is not authorized just to
close legal affairs, besides those that are
not requiring legal knowledge (for example, shopping products from a store with
fixed prices). Children older than this,
and up to their adulthood have limited

legal capacity and can concludes certain
legal matters, but with additional approval by the parent.
Based on the Law on obligations, the
parents are responsible for the damage
made by their child up to the age of seven, regardless of its fault. They can be
released from the responsibility if theu
can prove that the damage was made
by a higher force of because of the fully or partially act of the other person in-

sponsible person is the guardian, the
school or the other institution. These
subjects can be relieved from guilt if
they can prove that they were conducting the superviasion by the previously set up rules and that the damage was
made during the careful established supervision of the child. In this case the
responsibility is based on solidarity if
the minor also takes the responsibility
for the damage while it was under cus-

Rights and obligations of the children
The greatest importance for the child’s
status as a subject – holder of the rights
has the Convention of the United Nations for the children rights from 1989,
that is ratified in Republic of Macedonia.
With this international instrument, the
child has recognized rights as a independent individual, among which other
rights are guaranteed, such as the right
for freedom of expression, for
making decisions, the right of
its development, the right to
know its origin etc.

volved. The parents also are not responsible if the damage occurred while the
child was entrusted to another person
and if that person is responsible for the
damage.
The minor at the age of seven and up
until 14 years of age are not responsible for some damage, but only in cases when can be proved that during the
act of damaging the child was able to
rationalize. In cases where besides the
parents, for the damage is responsible
the child as well, their responsibility is
based on solidarity.
If the minor damages other while both
of them are under custody, school or
other institution, for the damage the re-

tody. The Law for obligations requires
special responsibility from the parents in a situation when a minor makes
a damage while it is under custody of
a third person, and the person who is
damaged asks for a compensation from
the parents because the damage was
made because of the bad parenting
of the minor, bad examples that were
transferred to him by the parents or just
because the damage can be transferred
to the parents.
In legal disputes for compensation
of some damage, the Law obliges the
Court to withdraw from the above mentioned regulations if these were opposed to the notion of the conductivity.

The minor children has a right
to live with their parents, but
also they can live separately only if that is for their direct interest or if it is the best
decision for the mutual interest for both, children and parents. The child has a right to maintain
personal contacts with the parent with
whom is not living with. The minor children also have right to maintain contacts with the parents and with the other close relatives of the deceased parent, the parent who lost its parental
right of the parent who can not realize
its parental right because of other reasons.

Lawyer Ana Dangova Hug from the Law
firm Inter Partes Skopje
http://lulka.org/index.php?option=com_
content&view=article&id=498:201304-25-08-11-01&catid=77:2013-03-1900-47-15&Itemid=228
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Aligning to the Family Act, the
child has a right to be supported by its parents, to be represebted by them or by its
guardians, to be taken care
of, to be protected its life and
health, to be enabled to live an
independent life and work, to
have optimal conditions for
its education and professional training, depending on the
conditions in the family.

правно е во ред, во пракса
фали многу повеќе

АКТУЕЛНО

Средствата кои се предвидени во програмите за мајки и деца се многу мали, а понекогаш и
така предвидените средства во огромен процент не се реализираат
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Во Стратегијата за безбедно мајчинство
за периодот од 2010 до 2015 година е
утврдено дека националните клинички
упатства и протоколите за антенатална
грижа се застарени и дека тие треба да се
ревидираат. Во Стратегијата за сексуално
и репродуктивно здравје 2010 – 2020
година пишува дека во Македонија
претходно воопшто немало антенатални
протоколи.
Антенаталната здравствена заштита
за прв пат во Македонија е регулирана
во 2010 година. Тогаш од страна на
Министерството за здравство е донесено
Упатство за начинот на вршење на
здравствена дејност која се однесува на
антенатални контроли во бременоста.
Така барем покажува регулативата за
антенаталната грижа во земјата, а која е
донесена во последните неколку години.
Правната анализа на легислативата
во оваа област покажува дека нема
некое посебно несогласување помеѓу
законските и подзаконските акти
кои се однесуваат на антенаталната
грижа. Но, во Законот за заштита на
правата на пациентите предвидено е
да се формираат локални комисии за
унапредување на правата на пациентите
кои секоја општина во Македонија
треба да ги има. И по неколку години од
донесувањето на Законот, такви комисии
има формирано само градот Скопје и
општина Охрид.
Несогласувањата во пракса пак, се
вообичено поголеми. На пример,

надоместокот од Фондот за здравствено
осигурување на Македонија за бремените
жени кои се вработени, доцни по пет
– шест месеци и тоа во период кога се
најранливи и кога им требаат пари.
Поголема контрола
Каде има потреба да се смени
регулативата кога се работи за
антенаталните здравствени услуги?

Така, во делот на мониторингот
и евалуацијата на Програмите за
активна заштита на мајки и деца,
каде посебен дел се предвидува за
антенаталната грижа. Овие програми
ги донесува Владата на Република
Македонија. Освен Министерството за
здравство, потребно е дополнително
независно тело, орган или комисија,
каде би членувале и претставници на
невладиниот сектор кои се занимаваат
со оваа проблематика. Тој орган, без
разлика на потребата, задолжително
ќе изготвува годишен извештај за
реализирање на предвидените средства
и имплементација на предвидените
мерки и активности. На тој начин,
остварувањето на програмите ќе се
води потранспарентно и евентуалните
слабости и квалитети на програмата
побрзо ќе може да се воочат и да се
отстранат или зајакнат, зависно од
нивото на остварување.
Правно гледано, оваа материја е
покриена, односно постојат значителен

број законски и подзаконски акти,
правилници, упатства кои ја регулираат
антенаталната здравствена заштита и
грижа. Тогаш, каде се појавува проблем и
дали воопшто има проблем?

Одговорот на ова прашање е
потврден. Физичката инфраструктура
и медицинската опрема треба да
бидат надградени или реновирани
за да може да одговорат на реалните
потреби. Системот на здравствена
статистика и информации недоволно
е компјутеризиран и интегриран. Тоа
значително го отежнува мониторингот
на одредени индикатори, водењето
на соодветни податоци потребни за
антенаталната грижа и во огромен
обем ја намалува способноста да се
анализираат постоечките проблеми за да
се планираат соодветни активности во
справувањето со негативните тенденции
во оваа област.

Размената на информации на различните
нивоа на заштита оди потешко.
Средствата кои се предвидени во
програмите за мајки и деца се многу
мали, а загрижувачки се податоците дека
понекогаш и така предвидените средства
во огромен процент не се реализираат.
Транспарентноста на програмите за
мајки и деца е слаба. Несоодветно
распределен кадар, како и потреба за
доедукација на истиот се основните
потреби од каде што треба да се почне во
следниот период.

legally is fine, in practice
lacks even more
The funds planned for the programs for mothers and children are not enough, and it is also concerning
that sometimes the planned funds are not realized, which happens in most of the cases

The prenatal care in Macedonia was regulated in 2010 for the first time. The Ministry
for Health brought a Manual for the way
of performing the health activities for prenatal controls during pregnancy. This is what
the regulative for prenatal
care shows, and which
brought in the last few
years.
The legal analysis
in the legislative of
this area shows that
there isn’t a particular disagreement between the laws’ and
bylaws’ acts which refer to the prenatal care.
But, in the Law for protection of the rights of the
patients it is foreseen to form
local commissions for promoting the rights of the patients, and
that every municipality should have this
commission. Few years after the establishment of the Law, only the City of Skopje and
the Municipality of Ohrid have formed these
commissions. protocol
Usually there are bigger disagreements

when it comes to practical work. For example, the compensation by the Fund for health
insurance of Macedonia for pregnant women who are employed, is five – six months
late, and usually in the period when they are
most vulnerable and in need of finances.

planned measurements and activities. In
that way, the realization of the programs will
be more transparent and the eventual weaknesses will be easier to identify and then removed, depending on the level of realization.

Therefore, in the part
of the monitoring
and evaluation of
the Programs for
active protection of mothers and children, where a
separate part
is planned for
prenatal care.
These programs
are brought by
the Macedonian
Ministry for Health.
Besides the Ministry for health, an additional independent body is
needed, organ or commission, comprised by representatives of the non-government sector which deal with this problematic. This organ, no matter the needs, will prepare an annual report for realization of the
planned funds and implementation of the

The answer of this question is positive. The
physical infrastructure and medical equipment should be updated or renewed so
that they could respond to the real needs.
The system of the health statistic and information is not computerized or integrated
enough. This makes it significantly difficult
to monitor of specific indicators, run certain data needed for prenatal care and decreases the ability to analyze the problems
in order to plan the adequate activities for
dealing with the negative tendencies in this
area. The exchange of information on different levels of protection is also difficult. The
funds planned for the programs for mothers and children are not enough, and it is
also concerning that sometimes the planned
funds are not realized, which happens in
most of the cases. The transparency of the
programs for mothers and children is weak.
Inappropriately allocated personnel, as well
as a need for further education are the basic
needs which should start in the next period.

Bigger control
It is inevitable to ask the question: where
do we need to change the regulative when
it comes to prenatal health services?

From a legal point of view, this material is
covered, i.e. there are significant numbers of
laws’ and bylaws’ acts, regulations, manuals
which regulate the prenatal protection and
care. Then, where does the problem occur
and is there a problem at all?
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In the Strategy for safe motherhood from
2010 to 2015, it was confirmed that the national clinical guidelines and protocols for
prenatal care are old and should be revised.
In the Strategy for sexual and reproductive
health 2010 – 2020, it is stated that previously Macedonia had no prenatal protocols.

„Слобода на раѓањето“

ИНФОРМАТОР

Регионална акција за хуманизација на породувањето
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„Слобода на раѓањето“ е регионална иницијатива која
ја покрена група на здруженија и активистки од сите
земји од бивша Југославија. Целта на иницијативата е
да го сврти вниманието на јавноста кон третманот на
жените и нивните права во текот на породувањето, како
и да укаже на неопходноста од добрата комуникација
меѓу медицинскиот персонал и родилките во текот на
породувањето. Во нашата држава акцијата ја спроведува
Центарот за интегрална јога Дарма и здружението Нова
Искра.
Долгорочна цел на оваа иницијатива е трансфорирање
на породилиштата во пријатели на мајките според
препораките на Интенационалната породилна иницијатива
Мајка и бебе.
Во периодот на осум дена Акција за хуманизација
на породувањето, од 1 до 8 март, организациите од
Македонија, Хрватска, Србија, Босна и Херцеговина,
Словенија и Црна Гора ќе организираат настани, трибини,
изложби, проекции на филмови кои се занимаваат со
оваа тематика, како и бројни други активности насочени
на третманот на жената во текот на породувањето. Една
од првите активности е спроведување, коментирање и
споредување на резултатите на истото истражување кое се
спроведе во секоја земја, а кое би требало да даде почетна
слика за третманот на идните мајки во моментите на
породувањето.
Во Македонија ќе биде прикажан документарниот
филм „Слобода за раѓањето“ (Freedom for Birth), ќе биде
организирана изложба на фотографии на фотографката
Маја Аргакијева, а ќе се направи и средба на породени
мајки, бремени жени и стручни медицински лица кои би ги
споделиле своите искуства и размислувања.
Фактот дека жените од овие земји во само неколку недели
се мобилизираа, организираа и осмислија кампања на
потполно волонтерска основа, доволно зборува за тоа
дека третманот на жената-родилка во ниту една од
земјите не е на задоволително ниво и дека секаде има
простор за напредување. Веруваме дека оваа заедничка
иницијатива е само првиот чекор кон тој напредок, како и
дека обединетите жени навистина можат да ги поместат
границите и заеднички да се насочат кон решавање на
проблемите.
Освен што околу акцијата се покрена здруженијатаорганизатори, во сите држави таа значеше и покренување
на многу поддржувачи и волонтери. За да може да се
организираат случувањата кај нас допринесоа Алто филмс,
Кинотека на Македонија, ГфК Скопје, кафулињата Иззи
кафе и Концепт 37, печатниците Унистар и Полиестердеи,
Дормео, фотографката Маја Аргакијева, како и стручни лица
од различни области – акушерки, гинеколози, медицински
сестри, адвокати, психолози, новинари.sloboda-na-ragjanjeto

Список на организациите кои учествуваат во регионалната акција
Македонија
Центар за интегрална јога Дарма
преку своите програми за пренатална
јога холистички ѝ приоѓа на жената во
периодот на бременоста, подготвувајќи
ја за породувањето и периодот на
раното детство, фокусирајќи се како
на организмот на жената, така и на
нејзината целокупна личност.
Нова Искра е здружение за
мотивација и посреќен, поисполнет,
попродуктивен живот за сите,
посебно за личностите со физички и
ментален инвалидитет, кое промовира
рамноправност и инклузија на сите,
без оглед на етничката, националната,
верската, политичката припадност или
попреченоста.
Босна и Херцеговина
Федерација Босна и Херцеговина
MAGNA (www.magna.ba) е независно,
нерофитно,непартиско здружение за
поддршка и едукација на жени чијашто
цел е заштита и јакнење на правата
на жените, посебно бремените жени и
родилките, низ поддршка, едукација и
поврзување.
Centar za majku i dijete “Fenix” (www.centar-fenix.com,www.bhmama.org) дава
сеопфатна стручна помош и поддршка
на семејствата за време на бременоста
и првите години од животот на бебето,
со цел подобрување на квалитетот на
животот, јакнење на самодовербата и
сопствените одговорности.
Prirodan Porod (www.prirodanporod.
com) е портал чиишто главни цели се
едукација на жените и зголемување
на свеста: 1) за раѓањето – како
физиолошки процес кој во случај
на нормални околности НЕ БАРА
рутински медицински интервенции;
2) за АКТИВНАТА улога на жената во
раѓањето.
Република Српска
DRIP – deca, roditelji i porodilje
претставува група заинтересирани
граѓани и граѓанки кои, меѓу
останатото, се занимаваат со
репродуктивните права и со здравјето
на жените во Бањалука, Република
Српска, Босна и Херцеговина.

Iskustvo porođaja u Banjaluci е ФБ
страна на која за прв пат во Босна
и Херцеговина се говори за лошите
услови во породилиштата, а целта е да
се соберат искуства од породилиштата
и на тој начин да се укаже на
сериозните проблеми во системот за
здравствена заштита.

Србија
Centar za mame (www.centarzamame.rs)
се залага за правата на мајките, се бори
против сите видови дискриминација
на кои се изложени мајките, ги
поврзува и умрежува мајките и
промовира активен стил на живот.
Udruženje Mati (www.mati.rs) има за цел
да ги информира, поддржи и охрабри
мајките во текот на бременоста,
породувањето, доењето и раното
мајчинство.
Udruženje dula Srbije (www.dula.rs) дава
емотивна поддршка и придружба
на жената во текот на бременоста и
породувањето. Ги охрабруваме жените
да направат информиран избор кога е
во прашање нивното породување.
Tvoj Porođaj (www.tvojporodjaj.com)
дава физичка и духовна поддршка на
бремените жени и професионална
придружба на родилките. Организира
едукативни работилници и
психофизички подготовки за
породување.
Udruženje babica Srbije (www.divnababica.com) е непрофитно професионално
здружение кое ги обединува бабиците
на територијата на Република
Србија со цел континуирано стручно
усовршување и унапредување на
положбата и угледот на бабиците.
Хрватска
Udruga RODA Roditelji u akciji (www.roda.
hr, rodilista.roda.hr) е збир на граѓани
кои се залагаат за достоинствена
бременост, родителство и детство.
Словенија
Društvo Porodna Hiša (www.porodnahisa.si) е друштво кое дава поддршка,
информации и помош од зачнувањето
до првите чекори.

„Freedom for birth“
A regional action for humanization of delivery

The long lasting goal of the initiative is transforming the maternity hospitals into friend of mothers
according to the recommendations of the International delivery initiative Mother and baby.
During eight days, the action for humanization of
delivery, that is lasting from 1st till 8th of March,
the organizations which are part of the initiative
from Macedonia, Croatia, Serbia, Bosnia and Hercegovina, Slovenia and Montenegro will organize
various events, exhibitions, movie projections, as
well as numerous activities that will emphasize the
treatment of a woman during her child birth. One
of the initial activities is the conducting, commenting and implementing the results of the research
that was conducted in each of these countries and
it should represent an initial frame for a treatment
of the future mothers in the moments of delivery.
The fact that the women of these countries had
mobilized, organized and conceived a campaign
within few weeks, speaks for itself – that the treatment of the women, future mother is not on a satisfactory level in all of these countries and there
is a need for improvement in every of these countries. They believe that this mutual initiative is just
the first step towards that progress, as well as toward uniting the women so that they can move the
boundaries and can solve problems as united organizations.
Besides mobilization and involvement of the associations – organizers of the action in all of these
countries, there was mobilization of the volunteers
and supporters of the action as well.
For more information about the organizers and
the action itself you can visit this link:
http://www.ednomagazine.com/zdravstveni-prava/sloboda-na-ragjanjeto
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„Freedom for birth“ is a regional initiative that was
launched by associations and activists from all
countries from the ex-Yugoslavia. The goal of the
initiative is to divert the focus of the general public
about the treatment of the women in these countries and their rights during delivery, as well as to
show the necessity of good communication between the medical personal and women during the
delivery. The initiative in Macedonia was implemented by the Centre for integral yoga Darma and
Association Nova Iskra.

Дали Ромките имаат

право на безбеден живот? “

“

ПОГЛЕД НАДВОР

Препораки и заклучоци од регионална конференција посветена на
репродуктивно здравје и родово засновано насилство врз Ромките
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Повеќе од 70 учесници од Босна и
Херцеговина, Црна Гора, Србија, Хрватска,
Албанија, Македонија, Романија и
Шпанија учествуваа на конференција
со назив „Дали Ромките имаат право
на безбеден живот?ˮ, која се одржа во
Сараево, во октомври 2014 година. Целта
на конференцијата беше во постоечките
национални акциски планови на Босна
и Херцеговина, Црна Гора и Србија да
се обезбедат политики/програми и
тренинзи за Ромки за репродуктивно
здравје и родово засновано насилство
и како да им се обезбеди пристап до
директна соработка и помош.

За време на дводневниот настан, беа
претставени 18 презентации од областа
на сексуалното и репродуктивно здравје
и безбедност на Ромките, родово
засновано насилство, трговија со жени
и безбедност, добри наспроти лоши
практики, резолуција 1325 за жени, мир и
безбедност, Ромки во граѓанскиот сектор
– поддршка за безбедност на Ромките.
Меѓу другите општествени актери
и нивната улога во заштитата на
репродуктивното здравје и безбедноста
на Ромките, важна улога имаат
невладините организации. Податоци
покажале дека во проектите кои што се
реализирани од страна на невладини
организации постигнале неверојатни
резултати, така што заклучено е дека
нивната работа треба да продолжи, но,
со поголема поддршка од институциите,
како и потребата институциите да се
посветат на таквата соработка.
Учесниците ги дефинирале следните

можни иницијативи кои што би можеле
да бидат остварени преку бројни проекти
и заклучокот ќе може да послужи
како водич во дизајнирањето на нови
предлози за проекти:
-Лобирање и информативни кампањи за
ромската популација,
-Политичка организација и учество на
Ромите, посебно на Ромките,
-Активна работа со заедницата,
информирање, поддршка,
-Мониторинг – учество во мониторирање
на работата на властите и на другите
институции во имплементацијата на
акциските планови,
-Лобирање за ромски претставници во
владини институции,
-Анализа и идентификација од страна

на државата во собирање информации
за работата на владите во процесите на
донесувањето одлуки,
-Информирање на локалните групи
заедници со цел да се информира,
едуцира, посредува,
-Сервисни центри за заедниците,
-Вмрежување на невладиниот сектор во
постигнувањето поголемо влијание и
ефикасност во создавањето иницијативи
за лобирање.

Препораките и заклучоците од оваа
конференција во целост може да ги
најдете на следниов линк: http://www.romadecade.org/cms/upload/file/9785_file11_
recommendations-and-conclusions-of-sarajevo-conference.pdf

Do Roma women

have the right to safe life?“

“

Recommendations and conclusions of the regional conference dedicated
to a reproductive health and gender based violence over Roma women

Important role in prevention of gender
based violence as well as care for reproductive health of Roma men and women have non-governmental organizations.
Data presented at the conferences showed

that in all areas projects implemented by
non-governmental org continued but with
greater support of institutions and making commitments on their sides.

The participants defined the following
possible initiatives that could be realized
through numerous pr this conclusion can
serve as a guideline in design of new project proposals:
- Lobbying and informing campaigns of
Roma population;
- Political organization and participation

of Roma especially Roma women;
- Active community work; informing, suppo o Monitoring – participation in monitoring of government and other institutions regarding implementation of AP;
- Lobbying for
Roma representatives in government institutions; o Analysis
and identification
of state in the field
with goal to collect information
for work of government in processes of decision
making;
- Informing of local
community groups
in order to inform,
educate, and mediate o Service Community Centers
- Networking of
non-governmental
sector in achieving
greater impact and efficiency in launching
lobbying initiatives.
The recommendations and conclusions of
the conference in whole can be find in the
following link: http://www.romadecade.
org/cms/upload/file/9785_file11_recommendations-and-conclusions-of-sarajevoconference.pdf

A VIEW OUTSIDE

Over 70 participants from Bosnia and
Herzegovina, Montenegro, Republic of
Serbia, Republic of Croatia, Albania, Macedonia, Rumania and Spain participated at
the conference „Do Roma Women Have
the Right to Safe
Life?“ held in Sarajevo, October
16 support of the
Ministry of Human Rights and
Refugees of BiH
and partner organizations involved
in the project.
During two-day
work 18 presentations were present about sexual
and reproductive
health and safety of Roma women, gender based
violence, trafficking and safety of Roma women , Good – bad
practices, resolution 1325 women, peace
and security, Roma women in civil sector
women.

Прирачник за женско здравје
САМОПРЕГЛЕДАЈТЕ СЕ ОД ГЛАВА ДО ПЕТИ И ПРЕПОЗНАЈТЕ ГИ ПРОМЕНИТЕ

АКТУЕЛНО

Ова е дел од текст е преземен од
doktori.mk
Автор на текстот е Роберт Николовски,
студент по медицина
Па да започнеме од
почеток. Важно кај
жените е косата да
биде соберена целосно,
за вратот и ушите да
бидат целосно видливи.
Шминката треба
да биде отстранета
целосно. Лицето да
биде измиено. Односно
кратко кажано, најдобро
е целиот преглед да го
направите половина
час после туширање
со соберена и сува
коса. Фрлете поглед на
зениците, на белките.
Дали се чисто бели?
Ако забележите
жолтило, пукнат
капилар или поголема
прокрвавеност, побарајте
преглед. Потоа погледнете ги усните
и јазикот. Забележете му ја бојата и
блажноста. Ако бојата е нетипична јазикот
и устата изгледаат суви и испукани, а тоа
се повторува често, побарајте лекарски
преглед. Бојата на лицето е важна. Вие
најдобро знаете каква боја на лицето
имате, и дали во моментот сте повеќе
бледи или вцрвени. Ако подолг период
забележите промени на бојата, побарајте
преглед. Чистењето на ушите е важно,
но се препорачува со мека памучна
крпа (односно со крајчето), не со ушни
стапчиња, уште помалку со предмет. Ако
забележите истекување од ушето, крв
или други нетипични промени побарајте
преглед од лекар.
Самопреглед на вратот
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Овде нема потреба од многу пишување.
Едно е важно да го опфатите вашиот врат
со двете раце нежно, да го допирате и

да забележите евентуални промени од
типот на мали топчести форми во бочните
делови или евентуална несиметричност.
Ако од тоа нешто забележите побарајте
лекарски совет и преглед. Кај жените

опуштени за да можете да палпирате
добро. Не правете палпација за време на
меструалниот циклус тогаш можат да
бидат напнати и болни. Правете што по
длабока палпација. Ако забележите било
каква топчеста промена, дури и најмала,
без разлика дали е болна, подвижна
или неподвижна, без разлика на тоа
што ќе прочитате или слушнете веднаш
побарајте лекарска помош. Не мора да
значи дека имате рак, може да обична
бенигна промена, циста или друг вид
на безазлена промена, но вие морате да
бидете сигурни за што се работи. Освен
градите неопходен е прегледот и на
брадавиците. Дали пигментацијата е иста?
Дали се необично чувствители и тврди?
Дали забележувате некаква промена во
формата? Ако одговорот на било кое од
овие прашања е да, морате да побарате

чест е проблемот
со тироидната
жлезда, па затоа и
вниманието треба да
се обрне кон формата
и симетричноста на
вратот. Дали е ист како
и до сега? За било каква
промена побарајте
лекарски преглед.
Самопреглед на
граден кош

Карциномот на дојка е една од
болестите која носи најмногу женски
животи во светот годишно, затоа е
многу неопходно редовно да се прави
самопреглед на дојките. Вие најдобро
ги познавате вашите дојки. Убаво со
двете раце правете палпација (допири со
притискање). Најдобро е тоа да го правите
после бањање кога истите ќе бидат по

лекарски преглед. Освен тоа е важно и
патолошкото истекување од градата, ако
истекува млеко, жолта течност или крв,
незабавно мора да се направи преглед.

Целосниот текст може да го прочитате на
следниот линк: http://doktori.mk/element/
view/53bf09eacc16a/Priracnik-za-zenskozdravje---Samopregledajte-se-od-glava-dopeti-i-prepoznajte-gi-promenite

Manual for women’s health
CHECK YOURSELF FROM HEAD TO TOE AND RECOGNIZE THE CHANGES
This part of the article is taken from doktori.mk
The author of the article is Robert Nikolovski, Medicine student

Check - ups on your neck

There is no necessary to write much about
this. But one thing is important to do and
that is to take you neck with both of your

exam. Women often have problems
with their thyroid,
therefore it is important to pay attention
of the symmetrical
shape of the neck. Is
it the same as it was
up until now? Ask
for doctor’s help if
needed.
Check – ups
on your chest

The breast cancer is one of the illnesses that takes many women’s lives annually throughout the world and that is why it
is very important to make check – ups on
a regular basis. You know your breast the
best. Make check – ups by making pressure
with your both hands. It is the best to do so

after taking shower since they will be soft.
Do not do that while menstruating. If you
notice some spherical shape/change, even
the smallest one, no matter if it’s painful or
not, if it’s movable or not, ask for a medical attention. It can be a minor benign condition, cyst or some other kind of harmless condition, but you must ask for a doctor’s help so that you can be safe and sure.
When you are checking your breasts, it is
important to check up your nipples, too.
Is the pigmentation the same as previously? Are you feeling them unusually? Are
you noticing some change in their shape?
If the answer of some of these question is
yes, then you must ask for a medical help.
Besides that, it is important to notice if
there is some leakage from your nipples,
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Let’s start from the beginning. It is important that women’s hair
is picked up entirely, so that the neck and
ears can be visible. The
make – up must be removed and the face
washed up. To summarize, it is the best to
perform the check up
half an hour after taking shower with picked
up and dry hair. Check
out your pupils and the
white area in your eyes.
Are they clearly white?
If you notice yellow colour or bloody parts in
the eye, schedule a doctor’s appointment. Afterwards, check up
your lips and tongue. Take a close look on
the colours and its moisture. If the colour
is untypical, and the lips are dry and that
is happening very often, ask for a medical
exam. The colour of your face is very important. You know the best your face colour and you can notice are you pale or red
more than usual. Schedule a doctor’s appointment if you notice colour changes.
Ears cleaning is important, but only with a
cotton towel, not with cotton buds, and especially not with some hard and sharp object. If you notice some leakage from your
ear, blood or some other untypical changes,
ask for a doctor.

hands, to touch it and to notice on some
changes. For instance, some small spherical shapes in the lateral sides or some unsymmetrical conditions. If you feel something of this, you must have a medical

like milk, yellow leak or blood, you can not
think twice and make an appointment for a
medical exam.
You can find the whole article on the following link:
http://doktori.mk/element/
view/53bf09eacc16a/Priracnik-za-zenskozdravje---Samopregledajte-se-od-glava-dopeti-i-prepoznajte-gi-promenite

Доењето

и неговата
корист

АКТУЕЛНО

Доенчињата треба да се исклучиво доени првите
шест месеци од животот за да се постигне
оптимален раст, развој и здравје
Доењето во текот на првите шест месеци и доење со додаток на цврста
храна најмалку 12 месеци до две години е идеален модел за хранење
на доенчиња. Еве неколку причини што ја покажуваат здравствената,
психолошката, економската и еколошката корист на доењето:

1.Мајчиното млеко е посварливо од формулата за доенчиња.
2. Доењето кај мајките го намалува ризикот од рак на дојка, како и од рак
на јајнициdoenje
3. Бебињата кои цицаат помагаат матката на мајката да се намали по
породувањето.
4. Мајчиното млеко е секогаш достапно. Треба време за да се
подготви формулата за доенчиња.

5. Мајчиното млеко содржи антитела против болести и помага во
развојот на имунолошкиот систем на новороденчето.
6. Доењето ги задоволува и емоционалните потреби на бебето
и се зголемува поврзаноста помеѓу мајката и бебето.
7. Светската здравствена организација и УНИЦЕФ го
препорачуваат доењето.
Глобално, јавна здравствена препорака е дека доенчињата
треба да се исклучиво доени првите шест месеци од животот
за да се постигне оптимален раст, развој и здравје.
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8. Формулата за доенчиња го зголемува ризикот од заболување
на децата од дијабетес.

The breastfeeding

and its
benefits
The newborns has to be breastfed exclusively in the first six
months so that they can reach the optimal growth, development
and health

1.Mother’s milk is more digestible than the formula for infants.

2. The breast feeding reduces the danger of breast cancer among mothers, as well as
reduces the danger of ovaries cancer. doenje

3. The babies that are breastfeeding help their mother’s uterus to shrink after the
labor.

4. Mother’s milk is always available. It takes time to prepare the formula for babies.

5. The mother’s milk contains antibodies against different diseases and helps
in development of the immune system of the newborn baby.
6. The breastfeeding also satisfies the emotional needs of the baby and the
mother-baby bond is increasing more and more.
7. The World Health Organization and the UNICEF are recommending the
breastfeeding.
Globaly, the public health recommendation is that the babies should be
breastfed in the first six months of their lives so that they can reach their
optimal growth, development and health.

8. Baby formula increases the risk of diabetes.
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The breastfeeding during the first six months with giving a solid food at least 12
months to two years is the ideal model for baby feeding. Here are some reasons that
proves the health, physiological, economical and ecological benefit of breastfeeding:

frozen shot

АКТУЕЛНО

смрзнат кадар/frozen shot
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