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Застапуваме за еднакви права!
Жени Ромки, социјално загрозени граѓани
на Република Македонија немаат еднаков
пристап до антенаталните услуги.Дури 50
отсто од нив се пораѓаат без да знаат кој им е
RH факторот. Најчесто добиваат три прегледи,
иако од Министерството за здравство, според
антенаталните протоколи минимално се
загарантирани 10 за првородка, а седум
за жени кои раѓале повеќе пати. Ова се
поразувачките резултати што во 2011 година
ги добивме од жени Ромки, родилки, мајки
од Куманово, Кочани, Штип, Крива Паланка и
од Битола. Како учеснички на 10 фокус-групи
во овие градови, директно можевме да ги
слушнеме нивните искуства и да заклучиме
дека како пациентки, немаат еднаков третман
од здравствените институции.
Прашавме зошто одат само на три прегледи,
од можни седум, односно 10? Најчестиот
одговор беше тоа што секој преглед и секоја
анализа во текот на бременоста треба
да се плати. Многу од тие жени оделе на
преглед само кога имале пари да ја платат
партиципацијата.
Таквата ситуација нѐ замисли. И нѐ натера
да видиме што државата им гарантира на
пациентките, посебно на тие што спаѓаат во
најранливата економско-социјална група.
Дали здравствените институции навистина
се грижат за здравјето на пациентките
и за здравјето на нивните
новороденчиња подеднакво, без
разлика на социо-економскиот
статус! Решивме да видиме што
е гаранцијата во теорија, а што се
нуди во пракса. Затоа решивме да
одиме и чекор понатаму! Решивме
да утврдиме пакет на здравствени
антенатални услуги за жени Ромки и
други маргинализирани групи кои државата
ќе ги нуди бесплатно на жените
кои не може да си ја платат ниту
партиципацијата и ќе гарантира дека
тоа ќе функционира во пракса. Решивме
да ги застапуваме правата на овие жени.
Решивме „Преку засилен глас да обезбедиме

подобри здравствени услугиˮ.
Сакаме да се почитува Законот
за здравствена заштита.
Нема да биде лесно. Некогаш ќе притискаме.
Некогаш ќе нѐ пристискаат. Ќе имаме
пријатели, но веројатно и непријатели.
Сепак, ќе ги слушнеме и едните и другите.
Сѐ со цел, да ја оствариме нашата мисија и
замисла. А, тоа е да загарантираме основен
бесплатен пакет на антенатални прегледи за
најсиромашните.
Исправени сме пред предизвикот да ги
застапуваме правата на најранливите зашто
се работи за нивното здравје и за здравјето на
нивните потомства. Тоа нѐ прави самоуверени
да истраеме во нашата сигурност дека може
да ја потсетиме државата на уставните права,
здравствените установи и здравствените
работници на Хипократовата заклетва, а
јавноста дека и оние најсиромашните мора да
ги уживаат истите човекови права како оние
кои што живеат во изобилство.
Националниот ромски центар (НРЦ) има
посебна програма за здравство, чии
активности се залагаат за здравствени услуги
за Ромите, за нивен подобар квалитет,
недискриминација и рамноправност
во добивањето здравствени услуги,
поголема информираност за
нивните права и обврски како
пациенти. Проектот „ПРЕКУ
ЗАСИЛЕН ГЛАС ДО ПОДОБРИ
ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИˮ е
дел од таа програма. За
ова, ќе се бориме во текот
на цела оваа година.
За ЕДНО здравство за сите!
Еден ЦВЕТ за сите!

Себихана Скендеровска
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Здравствено
застапување
Основата на проектот е кампања за застапување за еднаков
третман и пристап до наталните и антенаталните здравствени
услуги во земјата.

Што сакаме? Обезбедување
бесплатен пакет на антенатални
прегледи за социо-економски
обесправени жени - Ромки. Тоа е
целта на проектот „Преку засилен
глас до подобри здравствени
услугиˮ на Националниот ромски
центар. Сето тоа е поткрепено со
правно-економска анализа.
Како ќе го постигнеме тоа?
Основата на проектот е кампања
за застапување за еднаков
третман и пристап до наталните и
антенаталните здравствени услуги
во земјата. Недискриминација и
почитување на Законот за заштита
на пациентите. На секој пациент,
всушност. Почитување на Законот
за здравствена заштита. Планираме
пред здравствените институции
да ги застапуваме правата, но
обврските и одговорностите
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на жените-Ромки кои се
маргинализирани и социјално
исклучени, а на кои им треба
помош, посебно во антенаталната
заштита. Дополнително им треба
поттик и финансиска помош и да
им се укаже на фактот дека ако
се обезбедат пари, тие ќе МОРА
да одат на редовни гинеколошки
прегледи. Зашто нашата цел е да
се грижиме за нивното здравје.
Најмногу за здравјето на нивните
поколенија. Со тоа, планираме
да влијаеме и на подигнување на
свеста. Како меѓу здравствените
работници, креаторите на
здравствените политики, така и кај
пошироката јавност. Проектот ќе
се реализира во Куманово, Крива
Паланка, Штип, Кочани и во Битола,
меѓу жени - Ромки на возраст
помеѓу 12 и 40 години.

Со партнерства. Градиме и
партнерства со индвидиуалци,
лекари, гинеколози, медицински
и патронажни сестри, граѓански
организации за здравство, а ќе
се обидеме да изградиме мост
на соработка и партнерства со
Министерството за здравство,
Министерството за труд и социјална
политика, Фондот за здравствено
осигурување, асоцијации и
здруженија од Македонија,
парламентарци, градоначалници,
но и од Европа – Европскиот
парламент, Советот на Европа,
Европската комисија. Најголеми
партнери ќе ни бидат жените Ромки.
Поткрепуваме со факти. Дури
50 отсто од 102 жени - Ромки од
Куманово, Кочани, Штип, Крива
Паланка и од Битола се пораѓаат
без да знаат кој им е RH факторот.
Најчесто добиваат три прегледи,
иако од Министерството за
здравство, според антенаталните
протоколи минимално се
загарантирани 10 за првородка, а
седум за жени кои раѓале повеќе
пати. Како учеснички на 10 фокусгрупи во овие градови, директно
можевме да ги слушнеме нивните
искуства и да заклучиме дека како
пациентки, немаат еднаков третман
од здравствените институции.
Истражувањето покажа дека
околу 50 отсто од жените Ромки со

низок социо-економски статус од
тие градови не го уживаат своето
право за репродуктивно здравје.
Постојат неколку фактори зошто
ситуацијата е таква. Но, најчесто тоа
е така заради предрасуди и ниска
свест од страна на мнозинското
население. Нееднаков третман,
административни и финансиски
пречки, невработениста,
социјалната исклученост, како и
недостигот од самодоверба се
дополнителните причини за таквата
состојба.
Според здравствените работници
пак, 50 отсто од жените - Ромки не
се редовни на нивните гинеколошки
прегледи. А, дополнителен проблем
е што мајчините книшки, кои што
им го гарантираат пристапот до
здравствена заштита, не се користат
правилно.
Не сме од вчера. Националниот
ромски центар (НРЦ) има
посебна програма за здравство,
чии активности се залагаат за
здравствени услуги за Ромите,
за нивен подобар квалитет,
недискриминација и рамноправност
во добивањето здравствени
услуги, поголема информираност
за нивните права и обврски како
пациенти. Овој проект е дел од
оваа здравствена програма и е
продолжение на многу проекти од
областа на здравството.
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Европската
конференција
за јавно здравје
Human Dimension Implementation Meeting - OSCE се одржа во
Варшава во периодот од 24.09 до 05.10
Средбата за спроведување
на основните човекови права
(HDIM) е најголемата годишна
конференција во Европа за
човекови права и демократија.
Се организира секоја година
од страна на Канцеларијата
на ОБСЕ како платформа за
земјите учеснички, партнерите,
граѓанските здруженија,
меѓународните организации и
структурите на ОБСЕ
за да ги преземат акциите за
спроведување на основните
човекови права, да споделат добри
практики и да даде препораки за
понатамошни подобрувања.
Националниот ромски центар
учествуваше во Сесијата за правото
на домување, насилно иселување и
ромските жени. Мартина Асановска,
како претставник на Ресурсниот
центар на НРЦ го презентираше
проектот Легализацијата на
домувањето за Роми како добра
практика од Македонија.

6

Во оваа сесија се дискутираше
за подобрување на состојбата на
Ромите, регулирање на дивите
населби каде што Ромите живеат
со децении. Домувањето и
условите за живеење беа една од

приоритетните области. Во некои
земји Ромите се соочуваат со
потешкотии за добивање на лични
документи и дозволи за престој
поради неформални живеалишта.
Жените се особено погодени и
дискриминирани врз основа на
полот и етничката припадност,
прекршување на нивното право во
домувањето. Исто така ромските
жени кои живеат во неформални
населби во различни земји се
борат за своите права и правата на
нивните семејства.

Задолжително
бесплатни ехо
и колпоскопија
Фондот за здравствено осигурување инсистира матичните
гинеколози на видно место да истакнат кои прегледи се
бесплатни. За приватнитегинеколози, тоа е незаконски,
пишуваше во дневниот весник „Вестˮ
Фондот за здравствено осигурување
на Република Македонија (ФЗОМ) на
матичните гинеколози на почетокот
на јануари годинава им наложи да
ја спроведуваат во пракса одлуката
гинеколошките прегледи со ехо и
колпосокоп да бидат бесплатни.
И не само тоа. Туку и на видно
место во нивните ординации да
означат дека токму тие прегледи се
бесплатни. Вака објави дневниот
весник „Вестˮ, на почетокот на
месецот.

Од Здружението на приватни
гинеколози на Македонија велат
дека Министерството за здравство
пропишува дали некоја ординација
треба да има ехо апарат или не, а не
Фондот, пишуваше весникот.

„Фондот за здравство е купувач
на услугите и нема право тоа да
ни го наложува, ниту пак да бара
да напишеме на видно место
во ординацијата дека прегледот
со ехо е бесплатен“, посочија
од Здружението на приватни
гинеколози.
Од Фондот за здравствено
осигурување рекоа дека прегледот
кај матичен гинеколог е бесплатен
и дека ако гинекологот ѝ наплати
на пациентката повеќе од
партиципацијата за ПАП - тест и
за микробиолошки испитувања е
противзаконски.
„Фондот не излегол од своите
ингеренции, бидејќи бараме
јасно и гласно да им се каже на
осигурениците дека матичниот
гинеколог не смее да им
наплати повеќе од 150 денари
партиципација за микробиолошки
брис и 60 денари партиципација
за микробиолошки брис и 60
денари партиципација за пап
тест. Оваа мерка е за доброто на
осигуреничките, за да не бидат
манипулирани“, изјавија од ФЗОМ
за „Вестˮ.
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Негрижа
Околу 50 отсто од жените
Ромки со низок социоекономски статус од тие
градови не го уживаат своето
право за репродуктивно
здравје.Според здравствените
работници пак, 50 отсто од
жените - Ромки не се редовни
на нивните гинеколошки
прегледи.
„Го зедов моето бебе. Немав што
да јадам. Тие бараа тарпаулин. Го
зедов бебето, го завиткав во мојата
ноќница и си заминав дома еден
ден после породувањето. Никој не
те гледа. Дали си добро или не. Не
го однесов ниту на вакцинацијаˮ,
сведочи една од жените, учеснички
на фокус-групата.
Друга пак, ќе каже:
„...Бев оставена сама. Бебето
беше свртено карлично. Два дена
ме оставија да врискам така, без
доктор да ме одведе на Царски
рез. Ми велеа – замолчи Циганке.
Ми се потсмеваа.
Сестрите беа уште
полоши.ˮ
Сведоштвото на
трета жена пак,
покажува:
„Во текот на
посетата, не
ти обрнуваат
внимание. Морав
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сама да прашувам за сѐ. Никој не
прашува дали си во болки. Морав
да одам сама тоа да им го кажувам.
Зошто не се грижат, затоа што сум
Ромка?ˮ
Ова се дел од искуствата на 102
жени - Ромки од Куманово, Кочани,
Штип, Крива Паланка и од Битола,
кои во текот на 2011 година беа
вклучени во пет фокус-групи, во
рамки на проектот „Имплементација
на политики кои ги таргетираат
Ромките во репродуктивниот
периодˮ на Националниот ромски
центар (НРЦ) од Куманово. Целта
беше да се види како тие го
остваруваат своето законско право
на здравствена заштита. Но, и на
натална и постнатална заштита.
Истражувањето покажа дека
околу 50 отсто од жените Ромки со
низок социо-економски статус од
тие градови не го уживаат своето
право за репродуктивно здравје.
Постојат неколку фактори зошто
ситуацијата е таква. Но, најчесто

е заради предрасуди и ниска
свест од страна на мнозинското
население. Нееднаков третман,
административни и финансиски
пречки, невработеноста,
социјалната исклученост, како и
недостигот од самодоверба се
дополнителните причини за таквата
состојба.
Според здравствените работници
пак, 50 отсто од жените - Ромки не
се редовни на нивните гинеколошки
прегледи. А, дополнителен
проблем е што мајчините книшки,
кои што им го гарантираат пристапот
до здравствена заштита, не се
користат правилно.
Проектот се спроведуваше во текот
на 2011 година. Опфатени беа 102
жени-Ромки, на репродуктивна
возраст помеѓу 15 и 35 години.
Според социо-економската состојба,
жените опфатени во фокус-групите

биле невработени и претежно
живееле во ромски населби во петте
града каде што се спроведуваше
проектот. Најголем дел од нив се
изјасниле дека се неписмени или
имаат завршено само основно
образование и во периодот на

спроведување на проектот имаат од
едно до три деца.
Во текот на 2011 година, спроведени
се и интервјуа со 25 претставници
на здравствените институции во
земјата. Испитани се и социјалните
фактори кои што влијаат на
пристапот на жените - Ромки до
здравствените услуги,
како и пристапот до
лични документи
кои се неопходни
за остварување
на здравствената
заштита. Истражени
се и искуствата
со услуги во текот
на бременоста,
условите за пораѓање
во болниците,
неонаталната и
постнаталната грижа,
хигиенските услови
во здравствените
институции.
Според Пописот од
2002 година, во градовите вклучени
во проектот (Куманово, Крива
Паланка, Кочани, Штип и Битола)
живеат вкупно 8,275 Роми. Од нив,
повеќе од половина се жени.
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Задолжително и скапо
Основниот гинеколошки пакет со ехо е со референтната цена од 800 денари, а
вториот е проширен гинеколошки пакет со колпоскопија. Референтната цена на овој
пакет е 1240 денари.
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Фондот за здравствено осигурување
на Македонија (ФЗОМ) на избраните
гинеколози им исплаќа месечна
капитација за секое осигурено лице кое
избрало матичен гинеколог во соодветна
приватно – здравствена установа од
примарна здравствена заштита со
која Фондот има договор. За услугите
кај избраниот гинеколог опфатени
во основниот пакет на здравствени
услуги, осигурени лица не плаќаат
партиципација, освен за дадената
ампуларна терапија. Вака велат во
Фондот за здравствено осигурување на
Македонија.
Но, и покрај таквата ситуација во земјата
денес постојат жени кои што поради
финансиски потешкотии не се во можност
да платат за здравствените антенатални
услуги. А, од нив
зависи здравјето,
а во одредени
ситуации и
животот на
тие жени, како
и здравјето
и животот на
нивните деца.
Со антенатална
заштита, во
2007 година опфатени биле 96 проценти
од бремените жени, од кои во првиот
триместер биле опфатени само 41,7
проценти. Вака пишува во Стратегијата
за сексуално и репродуктивно здравје во
Република Македонија до 2020 година.
Во истиот период патронажната
служба опфатила околу 50 проценти од
бремените и достигнала просек од 1,7
посети по бремена жена. Иако опфатот на
бремените жени со пренатална заштита,
според Стратегијата, е 90 проценти,

сепак, не сите бремени жени имаат
еднаков пристап бидејќи во просек се
обезбедувале само 2,8 посети по бремена
жена.
Според пропишаните норми и регулативи
во оваа област од здравството, кај
избраните гинеколози се утврдени
превентивни цели и активности кои тие
на осигурените лица се должни да ги
направат како прегледи. Тука спаѓаат
ПАП – тестот, превентивни мерки и
активности за малигни заболувања на
грлото на матката, односно земање
брис од PVU (Portio vaginalis uteri).
Микробиололошки брис – превентивни
мерки и активности. За сите осигурани
бремени жени, од 12 до 30 недела од
бременоста. Колпоскопија откако ќе се
добие индикација дека ПАП – тестот бил
позитивен, се преземаат превентивни
мерки и активности.
Референтните цени за гинеколошките
здравствени услуги се утврдени и
објавени во Ценовникот за здравствени
услуги. Така, на пример, референтната
цена на ПАП – тестот е 600 денари,
референтната цена на микробиолошки
брис од вагина е 900 денари, додека
микробилошки брис од вулва – 550
денари. Одредување на крвната група и
RH факторот е со референтна цена од 450
денари.
Кога станува збор за специјалистичко –
консултативна здравствена заштита за
гинекологија, утврдени се и се нудат два
пакети. Едниот е основен гинеколошки
пакет со ехо , чија референтната цена
е 800 денари, а вториот е проширен
гинеколошки пакет со колпоскопија.
Референтната цена на овој пакет е 1240
денари.

Социјално загрозените
жени без доволно
прегледи при
бременост

Телевизија Канал 8 Кочани
Социјално загрозените жени немаат
еднаков пристап до антенаталните
здравствени услуги, иако од нив,
за време на бременоста, може да
им зависи животот. Токму затоа тие
се целна група на проектот што го
спроведува Националниот ромски
центар од Куманово, а со кој ќе се бара
начин за воспоставување на бесплатен
пакет на овие услуги.
Во проектот со назив “Преку засилен
глас до подобри здравствени услуги“
се опфатени жените-ромки од Кочани и
уште четири други градови во државата,
при што се работи на подигање на
јавната свест за нееднаквиот третман
и недостигот на пристап до услугите за

време на бременоста.
- Она за што ние се залагаме и сакаме
да го постигнеме е всушност државата
на социјално-економски најзагрозените
жени да им обезбеди пакет кој ќе
биде беспллатен, односно да нема
плаќање дури и на онаа основна
партиципација што постои според
сегашниот здравствен систем, рече
Себихана Скендеровска, координатор
на проектот.
Повеќе за ова може да прочитате на
линкот од Интернет страницата на
телевизија Канал 8 од Кочани:
http://kanal8.mk/index.php?option=com_
content&task=view&id=1352&Itemid=1
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Серџат Идиќ:
Се носат закони,
но не се почитуваат
општини, односно во Шуто Оризари,
Карпош, Тетово, Гостивар, Битола,
Прилеп, Кочани и во Штип. Проектот
има за цел да се надминат бариерите
во комуникацијата помеѓу ромското
население и здравствените работници,
идентификување на лицата и на
семејствата кои немаат пристап до
здравствена заштита преку посети
на терен и нивно информирање за
пристапот до здравствената заштита
и здравственото осигурување, како
и информирање за достапност на
бесплатни здравствени услуги.

Тој е еден 15 здравствени
медијатори кои се дел од проектот
на Министерството за здравство и
граѓанскиот сектор. Проектот на здравствените медијатори се спроведува
во осум општини, односно во Шуто
Оризари, Карпош, Тетово, Гостивар,
Битола, Прилеп, Кочани и во Штип.
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Серџат Идиќ е здравствен медијатор од
Кочани. Тој е еден од 15 здравствени
медијатори кои се дел од проектот
на Министерството за здравство и
граѓанскиот сектор. Проектот е во духот
на имплементација на Декадата за
вклученост на Ромите 2005 – 2015 и на
Стратегијата за Ромите во Република
Македонија. Проектот на здравствените
медијатори се спроведува во осум

ЕДНО Што значи да си здравствен
медијатор?
СЕРЏАТ ИДИЌ После обуката за
здравствени медијатори, нашата прва
задача беше да отвориме семејни
картони за сите семејства во ромската
населба. Потоа се евидентираат сите
податоци за семејството од здравствен
аспект. Откако поминавме поголем дел
од семејствата, сега работиме повеќе со
оние семејства што не ги вакцинираат
редовно децата, со жените што не одат
редовно на контроли, со патронажните
жени заедно одиме во посети и тоа само
во ромската населба и ги убедуваме во
најскоро време да извадат на пример,
здравствени книшки, затоа што тие
знаат да ги одолговлекуваат работите. Ги
придружуваме кога вадат здравствени
книшки, изводи и осигурување.
ЕДНО Кој дел од вашите обврски досега
се најтешки за работа, подигнување на
свеста или?

Најчесто е проблемот со едни исти луѓе,
тоа се луѓе што не одат редовно на
контрола и не ги вакцинираат редовно
нивните деца. А, кај жените, тие не
одат на контроли бидејќи прегледите се
наплаќаат. Од Фондот за здравство ни
кажаа кои прегледи не се наплаќаат, ние
им ја пренесовме таа информација, ама
сепак, кај нас се наплаќаат.

да ни дадат беџови. Имавме обука
и бевме на терен во Шуто Оризари.
Требаше да се запознаеме и со
законските регулативи, но во пракса не
се применува тоа.

ЕДНО Дали паралелно работите и
со институциите, со болниците, на
пример?
СЕРЏАТ ИДИЌ Да, да.
ЕДНО Им ги посочувате овие работи?
СЕРЏАТ ИДИЌ Институциите знаат, но
поврзани се меѓу себе и кај нас, во
Кочани секој си работи како сака. Како
да нема правило. А, сме реагирале. На
пример, реагиравме зошто се наплаќа
инхалацијата на децата. Тие прегледи
се бесплатни, а се наплаќаат. Во Кочани
немаме проблем со здравстевно
осигурување. Имаме проблем со
изгубени книшки. Има Роми кои немаат
пари да платат за одредена услуга, па од
болниците им ги задржуваат книшките,
иако тие не смеат тоа да го прават.
Мајката штом излезе од болница,
обезбедува нова книшка.

ЕДНО Се почитува ли Законот за
заштита на правата на пациентите
или тој е еден од најпрекршуваните
Закони?
СЕРЏАТ ИДИЌ Да, мислам дека правата
на пациентите се најзагрозени.

ЕДНО Има ли некаква промена откако
почнавте да работите како здравствен
медијатор, пред и една година потоа?
СЕРЏАТ ИДИЌ Друго е кога во ромското
маало ќе влезе Ром, а друго кога тоа
го прави не-Ром. Од почитување кон
нас и за нивно добро, почнаа повеќе
да се грижат, почнаа да избираат
матични лекари, редовно да ги водат
децата на вакцини, жените одат на
гинеколошки контроли. Им кажуваме
до кога се роковите за пријавување за
здравствено осигурување итн. Дури сега
почна да се развива свеста, дури после
скоро една година откако се воведени
здравствените медијтори.
ЕДНО Имате ли некакви информативни
материјали од Министерството за
здравство?
СЕРЏАТ ИДИЌ Не, немаме. Требаше

ЕДНО Што посебно не се применува?
СЕРЏАТ ИДИЌ Па, најмногу не се
применува токму законската регулатива.

ЕДНО Каков е вашиот впечаток, често
се менуваат реформите во здравството
и дали сте редовно информиран за
тоа?
СЕРЏАТ ИДИЌ Мислам дека често
се менуваат, но ние ги дознаваме
последни. Процедура е додека
дознаеме што е ново.
ЕДНО Имате ли право да реагирате
дека некои процедури не може да се
спроведат во пракса, на терен?
СЕРЏАТ ИДИЌ Имаме право и сме
реагирале, но ништо не е сменето.
ЕДНО За што сте реагирале?
СЕРЏАТ ИДИЌ Ни беше кажано
дека инхалациите за децата не се
наплаќаат. Бевме кај матичните лекари
и тие ни кажаа дека сами ги купуваат
апаратите и мора некако да ја вратат
инвестицијата. Порано лекарите не
даваа фискални сметки за прегледи.
Сега ги информираме пациентите
задолжително да бараат фискална
сметка за секој преглед. Барем во тој
поглед малку ја подигнавме свеста кај
ромската популација.
ЕДНО Дали на ниво на општина Кочани
има стратегија за здравство?
СЕРЏАТ ИДИЌ Има, но таа не се
применува. Таа беше подготвена дури и
пред да почнеме ние како медијатори.
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Бремени жени до
болница пешачат
еден час
Иако признаваат дека добиваат
совети од нивните матични
гинеколози, има жени од ромската
населба во Кочани кои што не
одат ни еден од задолжителните
контроли за следење на нивната
бременост.
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Повеќето не слушнале дека имаат
право на бесплатен ПАП – тест
еднаш годишно. Сите
гинеколошки услуги
ги плаќаат, не знаејќи
што е бесплатно, што со
партиципација со сини
картони, а што треба да се
плаќа од нивен џеб. Иако
признаваат дека добиваат
совети од нивните матични
гинеколози, има жени кои
што не одат ни еден од
задолжителните контроли
за следење на нивната
бременост. Ова се дел
од сведоштвата на група жени од
ромската населба во Кочани кои во
понеделникот се собраа да слушнат
зошто е важно редовно да одат на
гинеколошки контроли во текот на
нивната бременост.
Меѓу нив, имаше жена која е во
нејзината четврта бременост.
-Во четвртиот месец од бременоста
сум и досега не сум била на лекар,
на контрола. Не сакам да одам
зашто не сакам да го знам полот на

бебето. Имам три сина. Јас сакам
ќерка. Тоа е единствената причина
зошто не сакам да одам на лекар,
сведочеше една од присутните
жени.
Сите рекоа дека се здравствено
осигурани, имаат сини картони
и сите имаат матичен гинеколог.
Ниедна од присутните не е
вработена. Само две од нив од
нивниот гинеколог добиле покана

да извршат бесплатен ПАП – тест.
Искуствата на другите покажаа
дека ПАП – тестот го плаќаат по 500
денари. Прегледите со ехо пак, ги
плаќале по различни цени, некоја
по 200, друга по 300 денари. Се
случило да се плати и превоз со
болничко транспортно возило до
Скопје. Тоа чинело 800 денари. Една
од жените сведочеше дека за царски
рез платила 2.000 денари. Додека не
го подмирила долгот, не можела да

ја напушти болницата.
Најголем дел од нив се социјално
загрозени и се наоѓаат во тешка
финансиска состојба.
-Имам пет деца. Кога имам пари,
плаќам и за прегледи и за таблетите
за терапии. Но, на крајот на денот,
ако моето семејство нема што да
јаде, парите ги трошам на храна, а
не на моето здравје, рече една од
жените.
Се наметна прашањето што кога
тие немаат пари да ги платат
прегледите, а мора да ги направат?
-Матичните гинеколози во
Кочани нѐ познаваат и ни ја знаат
ситуацијата. Кога нема да платиме,
велат да платиме кога ќе имаме
пари, рече една од жените.
-Ја оставам мојата здравствена
книшка или лична карта или и двете,
па кога имам пари плаќам. Ако
немам, ги оставам документите и
вадам нови, рече друга.
Во последно време, според нив,
се случувало многу бремени
жени од кочанската болница да
ги праќаат испитувањата, посебно
микробиолошките и специфичните
гинеколошки прегледи да ги прават
во Државните клиники во Скопје.
Трошокот велат е на нивен терет.
Некои дури до Скопје треба да одат
и по неколку пати.
И општата болница во Кочани е
далеку од ромската населба.
-Бремените жени од населбава што
немаат автомобил и пари за такси
превоз, принудени се да пешачат до
болницата. Дотаму се пешачи и до
еден час, коментираа жените.
Една олеснителна околност во
целата ситуација, според нивните
информации е што прегледите со
гинеколозите од тоа Одделение во
болницата во Кочани се закажуваат
брзо. За закажаните прегледи не се
чека многу.
Новото време носи и нови навики.
Така, помладите жени за разлика
од повозрасните, кажаа дека имаат

поддршка од нивните мажи во текот
на целата нивна бременост. Тие
дури со нив оделе и на прегледи.
Единаесет милиони денари
годишно за ПАП – тестови
Околу 400.000 жени лани немале
матичен гинеколог и со тоа се
довеле во опасност да не може да
си го остварат правото на бесплатен
ПАП тест еднаш годишно. Вака
пишуваше
дневниот
весник
Дневник
точно пред
една година.
На први
април 2012
година
првпат почна
скринигот –
гинеколозите
на преглед
прво ги
повикуваа
жените на возраст помеѓу 24 и 35
години. Но, преглед требаше да
добијат само тие што имаа избрано
специјалист. Матичен гинеколог,
според Фондот за здравствено
осигурување на Македонија (ФЗОМ)
може да одберат и девојчиња на
12-годишна возраст. За три години
со скринигот треба да бидат
опфатени жени од 24 до 60-годишна
возраст.
Годишно се предвидени 11 милиони
денари. Ќе бидат поканети 100.000
жени, а се планираат околу 25.000
ПАП – теста во целата земја, иако
има повеќе пациентки. Според
Дневник, ако има поголем број
заинтересирани, ќе се зголеми и
бројот на ПАП – тестовите.
Ракот на грлото на матката е втора
причина за смртност кај жените во
Македонија. Годишно заболуваат
повеќе од 250 жени, а околу 30
од нив умираат бидејќи болеста е
доцна откриена.
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