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Здравје без предрасуди
Во Македонија годишно во просек се раѓаат
23.256 деца, додека просечниот број на
мртвородени деца изнесува 227. Дури 1.745
деца се родени со ниска родилна тежина која
меѓу најзначајните фактори за потребата од
дополнителна медицинска нега и третман
на децата. Причините за појавување на
компликации по породувањето, како и
релативно големиот број на мртвородени деца
најчесто се должат на недоволната медицинска
нега, односно недоволното медицинско
надгледување на бременоста кај жената.
Затоа, антенаталните прегледи се клучни за
избегнување на сите овие појави.
Истражувањето на Националниот ромски центар
(НРЦ) од Куманово во 2011 година, како и
теренската работа во 2012 и 2013 година покажа
дека од 102 жени – Ромки од Куманово, Кочани,
Штип, Крива Паланка и од Битола, на возраст
помеѓу 15 и 35 години, околу 50 отсто не го
уживаат своето право на репродуктивно здравје.
Нееднаквиот третман, административните
и финансиските пречки, невработеноста,
социјалната исклученост и недостатокот од
самодоверба се факторите зошто ситуацијата
е таква. Сите тие жени се социо-економски
загрозени и немаат пари да одат на лекар, ниту
да ги плаќаат гинеколошките услуги.
Околу 8.587 жени корисници на социјална
помош се во репродуктивен период, или
околу 1.64 отсто од вкупниот број на жени во
репродуктивен период. Согласно последните
достапни официјални податоци, според Пописот
од 2002 година, во Македонија има 522.355
жени во репродуктивен период.
Ако се земе предвид дека во изминатите
десет години, во Македонија на годишно ниво
во просек се раѓаат по 23.256 деца, а 227 се
мртвородени, излегува дека 1,64% од вкупно
23.483 бремени жени во државава или 381
бремена жена годишно е корисник на социјална
помош.
Социјалната парична помош за 2012 година за
едно семејство и домаќинство со пет и повеќе
члена (100%) месечно била 5.515 денари. Од
друга страна пак, основниот гинеколошки

пакет со ехо е со референтна цена од 800
денари, а проширениот гинеколошки пакет со
колпоскопија е 1.240 денари.
Антенаталната здравствена заштита во
Македонија за прв пат е регулирана
во 2010 година, кога е донесено
упатство за начинот на
вршење здравствена
дејност која се однесува
на антенатални контроли
во бременоста. Но, во
Стратегијата за безбедно
мајчинство 2010-2015 година
е утврдено дека националните
клинички упатства за антенатална
грижа се застарени и дека
тие треба да се ревидираат.
Оттогаш, досега не е ништо
направено.
Затоа, Националниот ромски рентар,
преку проектот „Преку засилен
глас до подобри здравствени
услуги” има за цел на надлежните институции
и на креаторите на политики во областа на
здравството да им укаже дека здравствените
услуги не се еднакво достапни за сите. Водејќи
се од основното човеково начело дека јавните
здравствени услуги треба да им бидат достапни
на сите граѓани во Република Македонија, НРЦ
во идниот период од нив ќе инсистира да се
направи програма за бесплатни здравствени
услуги за социјално-загрозените жени во
Македонија. За мајките да бидат здрави. Идните
поколенија да бидат здрави.
Европската Унија веќе го покрена прашањето
за реформирање на здравствените системи во
земјите-членки, со цел да се обезбедат еднакви
можности за еднаков пристап до квалитетна
здравствена заштита, како и да се обезбеди
поефикасно користење на јавните ресурси. ЕУ се
залага за универзален пристап до здравствени
услуги кои може да доведат до намалување на
сиромаштијата и за борба против социјалната
изолираност. Можеби е време и ние да почнеме
со ревидирање на пристапот до здравствените
услуги во Македонија, со цел да се избегне
дискриминацијата кон оние што не може да си
дозволат да се лекуваат.
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Антенаталната
грижа во
Македонија за прв
пат регулирана во
2010 година
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
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. Тоа
е засновано на збирната правна
анализа направена од страна на
правниот тим којшто работи на
проектот „Преку засилен глас до
подобри здравствени услугиˮ.
Антенаталната заштита, како
неопходност е начната и во други
стратешки документи и легислатива.
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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. Предвидено е тие

да се донесат во акциски план, во
рамки на стратегијата, во делот за
активности при антенатална грижа
од 2010 до 2013 година.
На 24 декември 2010 година со
објава во Службен весник на
Република Македонија е донесено
Упатство за начинот на вршење
на здравствена дејност која се
однесува на антенатални контроли
во бременоста. Веќе следниот ден
тоа упатство стапува на сила. Тоа е
донесено во време кога министер
за здравство беше Бујар Османи.
Упатството е со важност од две
години, а дополнето е со четири
анекси. Упатствата се однесуваат
на основната клиничка грижа,
но не содржат информации за
дополнителна грижа на бремените
жени. Посебно за бремени
жени коишто имаат потреба од
дополнителна грижа и оние коишто
спаѓаат во ранливите групи и кои се
социјално загрозени.

Во Стратегијата за сексуално и
репродуктивно здравје 2010 – 2020
година пишува дека во Македонија
претходно воопшто немало
антенатални протоколи.
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
Неизбежно се постави прашањето 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.
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Tренинг за
постигнување
на поголема
еднаквост во
здравството за
Ромите
Работна група од Поранешна Југословенска Република
Македонија
Носителите на одлуки за јавно
здравство, експерти и ромски
претставници на здруженија од
Бугарија, Црна Гора, Србија и
Поранешна Југословенска Република
Македонија, се собраа во Скопје
на 11 – 14 март 2013 година за
да учествуваат во тренингот за
повеќе држави, за тоа како да
ги преориентираат стратегиите,
програмите и активностите
поврзани со Милениумските Цели
за Развој (МЦР) 4 и 5 кон поголема
еднаквост во здравството со
експлицитен, но не ексклузивен
фокус на ромската популација.
Во подготовка за тренингот во
Скопје, се одржа пилот сесија
тренирај-го-тренерот на 7-8
ноември 2012 во Белград, Србија,
проследено со средби во земјите во
јануари и февруари 2013 година.
Подобрување на здравјето на
социјално исклучени групи
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„Не е можно да се постигне
еднаквост во здравството без да се
подобрат условите за живеење на

социјалните групи кои се соочуваат
со сиромаштија и социјална
исклученост. Една од овие групи во
Европа се Ромите. Условите во кои
повеќето од нив живеат сериозно
влијае на нивното здравје, како и
постојаните нееднаквости помеѓу
Ромите и мнозинствата, вклучувајќи
го и пристапот до здравствена
грижа. Фактите покажуваат дека
социјално исклучените заедници
(вклучувајќи ги и Ромите)
заостануваат во повеќето области
на МЦР, не само во областа на
мајчиното и здравјето на детето
(МЦР 4 и 5),” рече Др. Piroska
Östlin, менаџер на WHO/Европска
Програма за Ранливост и Здравје.
На тренингот учесниците научија
како да употребуваат практичен
алат кој се состои од методолошки
водич развиен од шпанското
Министерство за Здравство,
Социјални Служби и Еднаквост, за
ефективна интеграција на еднаквост
со специфични акции поврзани со
детето и мајчиното здравје.

Учесниците имаа можност да
дискутираат со Andreas Tsolakis од
Fundaciόn Secretariado Gitano од
Шпанија, неодамна објавениот
извештај на Европската Комисија „Што
е потребно за инклузија на Ромите во
Европската Унија – политики и модели
на пристап”, да ја посетат најголемата
ромска заедница во Европа – Шуто
Оризари.
Креирање на политики за да се допре
до социјално исклучените групи
„Овој тренинг им обезбеди добра
можност на учесниците Роми да научат
заедно со другите учесници за тоа како
да креираат програми кои ќе им бидат
од корист на Ромите и на другите групи
кои се соочуваат
со нееднаквост.
Работењето во
овој контекст
овозможува
неслушнатата
популација
да ги сруши
бариерите
создадени од
предрасуди и
да ја изнесе
на виделина
тешката
ситуација со која
секојдневно се соочуваат социјално
исклучените групи како последица
на дискриминација и нееднаква
дистрибуција на социјалните
детерминанти на здравјето,” рече
Себихана Скендеровска, претставник
од Националниот ромски центар од
Поранешна Југословенска Република
Македонија.
Интерагенциска координациска
иницијатива за подобрување на
здравјето на деца и мајки
Тренингот беше организиран и
фасцилитиран од WHO/Европа во
соработка со Интеруниверзитетскиот

Институт за Социјален Развој и
Мир, Универзитетот од Аликанте
(WHO Соработувачки Центар за
Социјална Инклузија и Здравје) и
шпанското министерство за Здравство,
Социјални служби и Еднаквост.
Беше организиран во контекстот
на интерагенциска координациска
иницијатива „Скалирање на акција
кон Милениумските Цели за Развој
4 и 5 во контекстот на Декадата на
Инклузија на Ромите и во поддршка
на Националните Стратегии за
Интеграција на Ромите”. WHO ја
фасцилитира оваа иницијатива, која
го вклучува Фондот за Население
на Обединетите Нации (UNFPA),
Канцеларијата на Високиот Комесар за
Човекови Права (OHCHR), Програмата

за Развој на Обединетите Нации
(UNDP), Фондот за Деца на Обединети
Нации (UNICEF) и Интернационалната
Организација за Миграција (IOM).
Извор:
http://www.euro.who.int/en/wherewe-work/member-states/the-formeryugoslav-republic-of-macedonia/sections/
news/2013/03/the-former-yugoslavrepublic-of-macedonia-hosts-multi-country-training-on-how-to-achieve-greaterhealth-equity-for-roma
Фотографија: WHO
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Дискриминација
од најлош вид
Од Маја Саитовиќ, Себихана Скендеровска и Даниел Радулеску
Состојбата на здравствената заштита кај Ромите во
Европа е застрашувачка.
Околу 10 до 12 милиони Роми кои живеат
во ЕУ придонесуваат за европскиот живот
како и другите популации, но сепак тие се
редовно исклучени од општествата. Години на
запоставување и индиферентност од властите го
доведоа европското најмладо и најбројно етничко
малцинство на маргините на општеството. Меѓу
другите драматични последици, туркањето на
Ромите на страна има катастрофално влијание врз
нивното здравје – како и врз здравјето на нивните
заедници.
Кога еден Ром бара здравствена грижа, ништо
не е лесно. Наместо да ги добијат услугите на
кои имаат право, повеќето Роми се соочуваат
со непријателство од страна на здравствените
работници или директно одбивање.
Според неодамнешна студија, објавена во
Интернационалниот Журнал за Јавно Здравство,
ромските заедници низ Европа се соочуваат со
многу поголеми бариери во здравството отколку
генералната популација. Непропорционалната
зачестеност, недостиг на информираност,
здравствено осигурување и документација
стануваат несовладливи пречки кога Ромите
ќе се обидат да добијат соодветна здравствена
грижа. Најчесто Ромите се изолирани и страдаат
од пречки во комуникацијата и дискриминација.
Ромските деца се посебно ранливи поради овие
пропусти.
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Ромските застапници преку нивните напорни
заложби низ Европа ги охрабрија носителите
на одлуки да донесат закони и правила за
подобрување на нивните права и здравје.
Како што потенцира Советот на Министри
при Европската Унија во нивната „рамка за
национална интеграција на Ромите”, борбата
против социјална исклученост, дискриминација и
нееднаквост се јасна обврска на ЕУ.
Но, додека да се утврди легалната рамка, не е
сигурно дали овие заштитни мерки се вредни за
хартијата на која се напишани. Малку ќе се смени
сé додека националните и локалните власти не

креираат поинклузивни и превентивни грижи
и планови за здравствена едукација; додека
не воведат законска одговорност за повредата
на правата на Ромите во здравството; или не
инвестираат во добри практики како здравствени
медијатори кои ќе им помогнат на Ромите да
стигнат до здравствениот систем – помеѓу другите
мерки. Ова зависи од членките на ЕУ кои треба да
го направат тоа што е потребно за да се осигураат
дека сегрегацијата на Ромите е нешто кое е само
напишано во книгите по историја.
Исто така, ЕУ мора да обезбеди соодветен пристап
до едукација за да ги адресира моменталните
бариери на пазарот на трудот. Невработеноста
кај Ромите е неприфатливо губење на човечки
капитал низ цела Европа. Сиромаштијата
која се случува како резултат на ова само ги
влошува здравствените резултати и го попречува
пристапот до соодветна грижа. ЕУ мора да го
мониторира начинот на кој жените и девојки
Ромки се обезбедени со натални и постнатални
здравствени услуги, осигурувајќи лесен пристап
до информации за репродуктивно здравје и
мајчинство. Многу Роми уште во раната возраст
започнуваат со животна борба.
Самите ромски заедници мора да бидат
вклучени во оформувањето на овие правила
кои се наменети да им го олеснат животот
и да им го подобрат здравјето. Учеството и
одговорноста мораат да им станат мото на
европските главни градови кога станува збор за
Ромите. Без овие водечки принципи, европското
најбројно малцинство ќе продолжи да страда
од неприфатливите стандарди на здравствената
грижа.
Маја Саитовиќ Јовановиќ е координатор на
програмата на проектот за здравство на Ромите
водено од Фондација Отворено Општество.
Себихана Скендеровска е координатор на
програмата за здравство во македонскиот
Национален Ромски Центар. Даниел Радулеску
е претседател на романскиот Ромски Центар за
Здравствени Политики (SASTIPEN).

Пироска Остлин:
Одговорни
механизми за
здравствена
заштита за сите
„Сигурна сум дека има неколку мерки
за кои не се потребни многу пари, туку е
потребна политичка волја”, вели Остлин.

Пироска Остлин е менаџер на здравствената
програма за ранливи категории во
регионалната канцеларија за Европа
при Светската Здравствена Организација
(СЗО). Таа беше дел од тренингот за
преориентирање стратегии, програми и
активности за Милениумските цели за
развој 4 и 5 кој се одржа во Скопје, а беше
наменет за четири пилот-земји. Целта на
тренингот беше обезбедување поголема
здравствена еднаквост, со експлицитен,
но, не и ексклузивен фокус на ромската
популација. Тренингот беше организиран
и раководен од страна на регионалната
канцеларија на Светската здравствена
организација за Европа во соработка
со Интеруниверзитетскиот Институт за
социјален развој и мир, Универзитетот на
Аликанте (Центар кој соработува со СЗО
на социјалната вклученост и здравство)
и шпанското Министерство за здравство,
социјални услуги и еднаквост.
ЕДНО Магазин: Која е целта на
работилницата? Дали имате информација
дека Ромите и другите маргинализирани
групи немаат еднакви права на здравство
споредени со мнозинството или?
ОСТЛИН: Ние го организираме тренингот
за повеќе земји Бугарија, Црна Гора,
Македонија и Србија и четирите земји
учествуваат во пилот – тренинг со кој сакаме

тие да научат како да ги преориентираат
стратегиите и активностите поврзани со
Милениумските цели за развој 4 и 5, кои се
однесуваат на подобрување на здравјето
на децата и мајките. Важно е дека овие
стратегии и правила се чувствителни на
потребите на социјално исклучените
граѓани, како што е ромската популација.
Ние би сакале овие стратегии, програми
и активности да се насочат кон поголема
еднаквост.
ЕДНО Магазин: Вие се фокусирате на
граѓански организации кои работат на
прашања за здравството или, исто така, се
фокусирате и на државните институции?
ОСТЛИН: Кога работиме, ние сакаме да ги
вклучиме граѓанските организации што е
можно повеќе. На пример, за овој тренинг
ние од Владите побаравме да назначат и
претставници на ромски организации затоа
што мислам дека е многу важно да го чуеме
нивниот глас и дека тие навистина може да
имаат влијание врз процесот во којшто сме
вклучени во моментот.
ЕДНО Магазин: Што покажуваат Вашите
податоци, дали Ромите и социјално
исклучените граѓани во овие земји имаат
еднакви права на здравство како и другите
граѓани? Постои ли дискриминација?
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ОСТЛИН: Тие треба да имаат еднакви
права, но тоа не се почитува и е проблем во
цела Европа. Ромската популација често е
дискриминирана и тоа се гледа на различни
нивоа и во различни области. Исто така
и во здравствената заштита. Тие немаат
еднаков пристап до здравствената заштита
и тоа секако има последици врз нивниот
здравствен статус.
ЕДНО Магазин: Спомнавте ревизија на
стратегиите и можеби, на регулативи
коишто треба да ја зголемат еднаквоста на
здравствените права. Што мислевте со тоа?
Што предлагате?
ОСТЛИН: Мислам дека Владите и нивните
институции, посебно здравствените
институции, апсолутно треба да го подобрат
пристапот до здравствена заштита, за да им
се овозможи на најранливите популации да
добијат еднаква и квалитетна здравствена
заштита. Не треба да е важно колку си
богат, образован и колкави приходи имаш,
твоите здравствени потреби треба да бидат
задоволени во секој случај. Мислам дека
е многу важно да се осигура да изградите
програми со одговорни механизми, така
што тие права ќе бидат обезбедени. Исто
така, многу е важно тој прогрес да се
мониторира, за да може да се следи развојот
на здравството во различни сегменти на
населението. Мислам дека е многу важно
Владите кога известуваат за здравствениот
статус на населението, да не известуваат
само за националниот просек, затоа
што зад националниот просек се кријат
големи разлики. На пример, во случајот со
Милениумските цели за развој, многу земји
може да известат дека ќе ги постигнат целите
на Милениумскиот развој до 2015 користејќи
го националниот просек како индикатор во
извештајот. Но, кога информациите ќе се
разгледаат според социо-економски статус,
пол и етничка припадност, ќе се видат големи
разлики кои се скриени со националниот
просек. Затоа мислам дека е многу важно
Владите да равијат системи за мониторинг
кои ќе ја земат предвид социјалната
слоевитост на општеството, за да може да ги
откриеме разликите и јавно да ги посочиме.

10

ЕДНО Магазин: Владите често велат
дека им се потребни многу пари за да ги
имплементираат тие механизми. Тоа е

вистина или се кријат зад оправдувања?
ОСТЛИН: Сигурна сум дека има неколку
мерки за кои не се потребни многу средства,
туку е потребна политичка волја. Но, за некои
мерки требаат пари. На пример, развивањето
национални мониторинг системи и
собирање информации за здравство за
најмаргинализираните социјални групи
чини пари, но мислам дека многу мерки
кои треба да се превземат не чинат ништо.
На пример, да се проба да се промени
односот на вработените во здравствената
заштита, како да се сретне и како да се
разговара со маргинализираните групи
граѓани. Не чини многу пари процесот на
вградување на некои културно чувствителни
прашања во образованието на здравствените
професионалци.
ЕДНО Магазин: Има различни здравствени
системи во секоја од европските земји
одделно и поради светската економска
криза многу сиромашни луѓе немаат
пристап до здравствена заштита бидејќи
не може да си дозволат да купат лекови.
Имате ли некој пилот-проект за здравствена
заштита за сиромашни луѓе?
ОСТЛИН: Во многу земји, здравствената
заштита за бремените жени или заштитата
за жени и за деца е бесплатна. А, ако ова
не е возможно, тогаш цената за овие услуги
треба да е многу ниска, за цената да не биде
пречка за достапноста на здравствената
заштита. Мислам дека едно од барањата за
постигнување на еднаквост во пристапот до
здравствена заштита е токму тоа, да не се
става финансиска пречка за сиромашните
луѓе. Знаеме дека има многу високи
надоместоци за корисниците па дури и
за информирање. Надоместоците „под
маса” за жал се чести во некои земји и тие
се вистински пречки за најсиромашната
популација при пристапот до здравствената
заштита која им е потребна. Мислам дека
менаџерите на здравствениот систем треба
да создадат механизми, некој вид на системи
за контрола кои би го спречиле ова. Не треба
да создаваме посебен систем за здравствена
грижа за сиромашните затоа што тој нема
да биде со добар квалитет. Посоодветно е
да се осигураме дека здравствената заштита
којашто им се нуди на поголемиот дел од
населението е достапна и за сиромашните
луѓе под истите услови.

Нееднаков пристап:
Ромите
и здравствениот
сектор
Треба да се создадат услови официјални здравствени, образовни
и системи за вработување да бидат поотворени кон Ромите. Но,
како поитна препорака е потребата некои прашања, како на
пример, здравственото образование, вакцинацијата за децата и
репродуктивното здравје да се истакнат што е можно најбрзо.
Ромите се со послабо здравје од
општата популација. Иако не сакаат
да признаат, тие со болестите се
соочуваат дури откако ќе напреднат.
Мнозинството од нив нема пристап
до здравствените услуги, низок е
степенот на вакцинирани деца, а се
намалува финансиската моќ да плаќаат
за здравствените услуги. Ова се дел од
резултатите од истражувањето на УНДП,
Светската здравствена организација и
на Европската комисија – регионално
истражување во 12 земји од Централна
и Југоисточна Европа. Истражувањето се
спроведуваше во текот на 2011 година.

Истражувањето исто така посочило дека
Ромите се соочуваат со фактот дека
имаат здравствени проблеми откога
болестите ќе станат акутни, најчесто во
подоцнежните години.

Различни студии покажале дека Ромите
имаат послабо здравје за разлика од
општата популација во земјите од
Централна и од Југоисточна Европа,
земји во кои тие се најбројни. А,
истражувањето покажало ограничен
пристап до здравствено осигурување,
низок процент на вакцинација кај
децата, тежок пристап до медицинските
услуги од физичка природа, а
загрижувачко било и нивото на
достапност на здравствените услуги.

Перцепција за здравствениот статус.
Иако Ромите генерално имаат
позитивен поглед на нивното здравје,
сепак во истражувањето се забележува
дека тие пријавуваат поголем број на
итни медицински посети и веројатно сé
повеќе страдаат од разни недостатоци
и зависности. Тоа може да се објасни
со нискиот пристап на ромските
домаќинства до здравствените услуги.

Комбинација на социо-економските
услови во кои што тие живеат, најмногу
поради социјалната изолација на
Ромите во општествата во кои што тие
живеат (посебно во образовниот систем
и формалните пазари на труд), како
и нездравиот начин на живот, главно
се причините заради таквата нивна
здравствена состојба.
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Здравствена заштита на мајки и
деца. Зачестеноста на небезбедни
породувања и породувања без
соодветна медицинска контрола,
надвор од болници, кај Ромите и кај неРомите биле посебно високи во Србија,
Македонија и во Босна и Херцеговина.
Истражувањето, исто така, посочува
на значајни разлики во степенот на
вакцинација кај децата.
Причини за неповолната здравствена
ситуација кај Ромите. Социоекономските услови, посебно
вработувањето и образовниот
статус имаат големо влијание врз
здравствените услови меѓу ромската
популација. Истражувањето пок
ажа дека во овие земји, пристапот
до здравствени услуги се намалил
значително не само за Ромите, туку и
за мнозинската популација. Од 2008
година, приходот на домаќинствата,
како и потрошувачката моќ во овие
земји е во стагнација, многу луѓе се
без работа, а бројот на невработени
расте. Сето ова покренува прашања
за можноста во иднина да си ги
обезбедат основните социо-економски
потреби и следствено, да ја подобрат
здравствената состојба.
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Заклучоци и препораки. Резултатите
од истражувањето во 2011 година
покажуваат дека има низа пречки.

Разликите од држава во држава се
поголеми отколку разликите помеѓу
Ромите и не-Ромите.
Една од препораките е да се создадат
услови институциите (здравствени,
образовни, агенциите за вработување)
да бидат поотворени за Ромите
и да бидат посвесни за нивните
проблеми. Но, како поитна препорака
е потребата некои прашања,
како на пример, здравственото
образование, вакцинацијата за децата и
репродуктивното здравје да се истакнат
што е можно најбрзо.
Од земјите опфатени во истражувањето,
посочено е дека Албанија, Бугарија,
Молдавија и Романија во 2011 година
се соочиле со важни предизвици
за подобрување на пристапот до
здравството, општо. Не само за Ромите.
Повеќе за истражувањето:
http://europeandcis.undp.org/
blog/2013/02/15/research-roma-andinclusive-national-health-care-systems/
и на:
http://europeandcis.undp.org/ourwork/
roma/show/A40774B7-F203-1EE9-B5BE1384077AB8B5

Четворица идни доктори Роми
Сèуште постои скриена дискриминација кон студенти и средношколци
Роми и скриени стереотипи дека нема голем број Роми што
напредуваат во образованието. Сепак, ова се четири примери дека
националноста не е важна, туку дека знаењето е тоа што се важи!
Маризела Исенова, Мелиса Мемиш, Дехран
Асановски и Дехран Рамовски се дел од
десетиците студенти Роми кои што студираат на
некој од факултетите по медицина, стоматологија
и фармација во Македонија. Овие стипендии се
обезбедени од страна на Фондацијата Отворено
oпштество Македонија и Ромскиот образовен
фонд од Будимпешта. Се обидовме одблиску да
го доловиме значењето на стипениите и нивната
мотивација за овие млади луѓе да се вбројат во
првите десетици доктори Роми во земјава.

на здравствените проблеми со кои се соочува,
коментира Рамовски.
Маризела Исенова има 20 години, од Скопје е
и е втора година на Факултетот за фармација на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.
Студира за лабораториски биоинженер.
- Завршив средно медицинско училиште, отсек
фармацевтски техничар и секако, продолжив
со образувањето на Факултетот за фармација
бидејќи не се пронаоѓав во друга професија.
Се одлучив да студирам во оваа насока поради
желбата и интересот за изучување на областа
поврзана со медицината и фармацијата, но и
поради можностите за вработување кои се нудат
по завршувањето на професијата, смета Исенова.

Дехран Асановски од Куманово има 25 години и
е петта година на Факултетот за општа медицина
на Универзитетот „Св. Кирил и Методијˮ во
Скопје.
- Причината зашто се одлучив да студирам
медицина е прераната смрт на мојата баба која
боледуваше од рак. Сметав дека единствен
начин за да помогнам на луѓето кои се болни
како што беше баба ми е студирањето на
медицински факултет. Тогаш добив желба
да станам лекар и да им помогнам на истите
такви луѓе со нови методи, или со сегашните,
но сепак да биде од моја страна. Одлучив да
студирам на Медициниски факултет поради
тоа што сакам да им помогнам на луѓето да ги
победат болестите, да придонесувам за нивното
здравје и продолжување на нивниот живот, вели
Асановски.

Скопјанката Мелиса Мемиш има 22 години
и студира на Факултетот за стоматологија на
Скопскиот државен универзитет. Таа е трета
година на студиите.
- На оваа насока, доктор по стоматологија се
определив бидејќи претходно имав завршено
во средното медицинско училиште „Д-р Панче
Караѓозов“ како забен техничар, па затоа во
моментот на одлучување и избор на факултет
немав никакви дилеми во однос на тоа што
сакам да студирам. Стоматологијата, како
професија е она што ме исполнува и која никогаш
нема да ми здодее, вели Мемиш.

Неговиот сограѓанин, Дехран Рамовски (23)
исто така студира медицина и е петта година
на Факултетот за општа медицина, но, при
Универзитетот „Гоце Делчевˮ во Штип.
- Имам завршено средно медицинско училиште,
но тоа не беше единствената причина за
студиите по медицина. Не можам да замислам
да студирам на некој друг факултет и да работам
некоја друга струка, како што е случај со многу
мои школски другари од средно. Исто така,
знаејќи го фактот дека медицинари Роми
(лекари, сестри) има малку или воопшто нема во
мојот град и пошироко, ми беше поттик да бидам
човек кој во иднина, како дипломиран лекар
ќе помогне на ромската популација во однос

На прашањето како тие ќе придонесат за
подобрување на здравствената заштита на
Ромите во Македонија, кога еден ден ќе станат
доктори, секој во својата област, еве што
договорија:
Дехран Асановски: Јас како поединец и иден
лекар ќе и помогнам на мојата заедница
онолку колку што ќе имам услови и колку што
дозволува законот. Во насока на здравствено
советување, здравствени прегледи во домовите
на ромските семејства, обука за правата на
Ромите во здравствениот систем, би придонел
за олеснување на пристапот кон здравствените
услуги во улога на медијатор и се надевам
дури дека можеби ќе отворам ординација
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блиску до ромската заедница. Со тоа би
ја засилил довербата на Ромите пациенти
кон лекарот и тоа би служело како поттик
за навремена посета и барање здравствена
помош. Би ангажирал дел од своето време за
формална едукација преку училишни установи
и невладини иницијативи за подобрување на
здравствената едукација во ромските заедници.
Тоа би го направил преку предавања кои ќе се
однесуваат на промената на стекнувањето на
здрави навики и подобрување на здравствена
животна средина и правилната исхрана кои се
исклучително важни и потребни за ромскиот
народ, смета Асановски и додава:
- Најважно од сè мислам дека би било
иницирање на фонд кој би имал за цел да им
помогне на најзагрозените ромски семејства.
Причините за лошиот здравствен стандард се
слабата социо-економска состојба на Ромите,
лошата животна средина, неправилната или
слаба исхрана, лошите здравствени навики и
доцното барање на здравствена помош. Овие се
проблемите на Ромите во поглед на здравството
и има само два начини да се подобри – со пари
и со директна едукација.
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Дехран Рамовски пак, коментира: Најпрво,
би направил анкета по ромските населби
за најчестата патологија кај луѓето, од што
најмногу боледуваат, ризик факторите, за
да се открие етиолпатогенезата (исхрана,
епидемиолошка анкета) и дали е достапна
соодветна терапија за тие болести и колку тие
ја забележуваат. Во соработка со Институтот
за јавно здравство би формирал една група
на општи лекари и епидемиолози кои ќе ја
проверуваат водата за пиење, која во ромските
населби претежно е контаминирана поради
блискост на реки, канализациски одводи и
слично и решавање на проблемот со загадената
вода, која е главниот фактор за инфективни
и алергиски болести (колера, ентероколити,
дизентерија, контактни дерматити и друго).
Во соработка со Министерството за здравство
и невладините организации би сакал да
учествувам во решавањето на проблемот со
здравствените легитимации, како и главниот
проблем – борбата против дискриминацијата и
нееднаквиот пристап кон здравствената заштита
на Ромите преку организирање трибини и
семинари за едукација. Периодични прегледи
на деца и возрасни, преку скрининг тестови,
со цел навремено откривање на болести и
превенција, со посебен акцент на бремените
жени, кои не се добро едуцирани за тоа кои
се можните компликации во бременоста,
ризик факторите, исхраната, крвниот притисок,
глукоза во крв и слично.

Маризела Исенова смета дека со поголем број
на медицински лица Роми може да се смени
досегашната состојба на Ромите во однос на
здравствената заштита во земјава.
Мелиса Мемиш, пак, посочува – Главните
проблеми на Ромите сметам дека се во
информираноста, односно неинформираноста,
дефицитот на финансиски средства како и
сèуште (помалку или повеќе) постоечката
дискриминација во здравствените установи.
Неинформираност постои во однос на
здравствените права (пример: право на второ
стручно мислење), во однос на последиците
од одделни интервенции и услуги (пример:
прерано екстрахирање на забите) како и за
компликациите кои што можат да настанат со
нередовна посета на стоматолог. Решенија кои
сметам дека би придонеле за подобрување
на ситуацијата се вработување на ромски
здравствен кадар во установи каде има
поголема фреквентност на Роми. Со тоа ќе
се надмине и јазичната бариера која често
пати претставува проблем, дури и понекогаш
предмет на манипулација кога доаѓа до
недоразбирање помеѓу докторот и пациентите.
Исто така, тоа ќе придонесе за надминување
на проблемот со неинформираноста до
одредена мерка, како и недозволување на
дискриминација по било каков основ.
Вака смета Мемиш, но и додава:
- Организирањето информативни кампањи
за нивните здравствени права и пристап
при прекршување на истите, би придонело
до зголемување на информираноста и
знаење за потребната последователна
реакција. Организирање на едукации со
цел промовирање на оралната хигиена,
последиците од нередовна посета на
стоматолог со акцент за навремено
превенирање уште на најмала возраст итн.
Сите се сложни дека со медицинските
стипендии полека, но сигурно се рушат
стереотипите за Ромите. Сите велат дека со
стипендиите добиле можност да го студираат
тоа што го сакаат и оти полесно може да
дојдат до асистентите и до професорите на
факултетите каде што студираат. Но, и покрај
тоа, посочуваат оти сè уште постои скриена
дискриминација кон студенти и средношкоци
Роми и стереотипи дека нема голем број Роми
што напредуваат во образованието. Сепак, ова
се четири примери дека националноста не е
важна, туку дека знаењето е тоа што се важи.

Здравството е приоритет
во пакетот за
социјални инвестиции
Паола Тестори Коги, генерален директор за здравство и
потрошувачи, Европска Комисија
Европската Комисија го усвои пакетот
за социјалниот инвестициски пакет
за раст и кохезија на 20 февруари
2013 година. Според документот на
Комисијата во однос на инвестирањето
во здравството, коешто е вклучено во
пакетот, здравството е составен дел на
стратегијата за Европа 2020.
Документот содржи препораки за
реформирање на здравствените
системи, со цел да се обезбедат еднакви
можности за еднаков пристап до
квалитетна здравствена заштита, како и
обезбедување поефикасно користење
на јавните ресурси. Документот следи
по Годишното истражување за растот
во 2013 година, кое истражување
содржи препораки за реформирање на
здравствените системи, за да се обезбеди
нивната рентабилност и одржливост.
Имајќи предвид дека здравството е
вредност само по себе, и дека трошоците
се во постојан пораст, документот на
Европската Комисија за Инвестирање
во здравството покрива три главни
елементи:
Инвестирање во одржливи здравствени
системи
Здравствените системи во Европа се
во самото јадро на високото ниво на
социјална заштита и тие се каментемелници на европската социјална
пазарна економија. Ограничувањата
поврзани со економската криза, заедно

со структурните демографски промени и
разните типови болести и зарази коишто
ја зафаќаат популацијата во Европа, само
ја зајакнуваат потребата овие системи да
се реформираат и да се модернизираат.
Но, тие што ги носат одлуките мора да
внимаваат да ги избегнуваат лажните
краткорочни заштеди. Европската Унија
може да им помогне на своите земјичленки во реформите, на пример, преку
подобрување на ефикасноста преку
цврсти иновации и преку развој на алатки
за подобро оценување на перформансите
на здравствените системи. Ефикасноста
пак, може да се зголеми, на пример,
преку намалување на непотребните
задржувања во болниците и користењето
на специјалисти, зајакнување на
примарната заштита, охрабрување на
употребата на поефтини еквивалентни
(генерички) лекови и употреба на
здравствено-технолошка проценка за да
се утврди нивната ефикасност како основа
за донесување одлуки во здравството.
Здравството како инвестиција во
човечкиот капитал
Здравството може да го поттикне
економскиот раст преку можности луѓето
да останат активни подолго време и во
подобро здравје. Здравствената состојба
на населението влијае на учеството на
пазарот на труд и на продуктивноста.
Инвестирањето во здравјето на
населението исто така помага да се
ограничат идните трошоци поврзани со
лечењето на разни болести, како и да се
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инвестира во ефикасна здравствена
работна сила.
Политиките за јавното здравство
треба да бидат насочени кон
превенција од болести и промоција
на здравјето, со цел да се намали
човечкиот и економскиот товар на
хроничните болести. Европското
иновативно партнерство за
активно и здраво стареење развива
интересни примери на акции за
да им помогне на луѓето да водат
поздрав, поактивен и понезависен
живот додека стареат.
Инвестирање за намалување на
нееднаквостите во здравството
Здравствените услуги значително
варираат во и помеѓу земји-членки
на ЕУ. Поголеми нееднаквости
има за некои ранливи групи како
што се етничките малцинства и
мигрантите. Инвестирањето во
намалувањето на нееднаквостите во
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здравството овозможува социјална
кохезија и создава можност за
кршење на маѓепсаниот круг на лош
здравствен придонес кој резултира
со сиромаштија и исклученост.
Нееднаквоста во здравството не
само што претставува трошење
на човечкиот потенцијал, туку
претставува и голема економска
загуба. Универзалниот пристап
до здравствените услуги може
да помогне за намалување на
сиромаштијата и за борба против
социјалната изолираност. Една
акција од видот „Здравство за сите
политикиˮ е повеќе од потребна,
пред сè, за да се посочат социјалните
детерминанти на здравството.
Извор: Здравствен ЕУ информатор
106 – Фокус
http://ec.europa.eu/health-eu/newsletter/106/focus_newsletter_en.htm

Мерки за намалување
доенечка смртност
Иако на состанок во декември 2012 година се донесени 10
заклучоци, досега во пракса не е реализиран ниту еден
Со цел да се намали процентот на доенечка
смртност и да се најде решение за тоа,
преку координација на сите креатори
на здравствените политики во земјата,
претставници на Здружението на гинеколози
на Република Македонија во декември 2012
година се сретнаа со претставници на Секторот
за превентивна здравствена заштита во
Министерството за здравство. Гинеколозите
проблемот го лоцирале во сите
три сектори – Министерството за
здравство, Фондот за здравствено
осигурување и Министерството за
труд и социјална политика.

и терциерно ниво). Понатаму, како заклучоци
било донесено и ревизија на протоколите,
намалување или укинување на партиципацијата
за анализи во тек на бременост, зголемување
на капитацискиот бод за бремената жена за
гинеколозите, во вредност од најмалку 10
денари. Како и координација помеѓу матичните
гинеколози и Комисијата за конзилијарните
мислења кое таа го издава за патолошко

На тој состанок се донесени вкупно
10 заклучоци: (http://ginekologija.
com.mk/images/Dule/zapisnik%20
ginekolozi.pdf).
Зголемување на бројот
на регистрирани жени во
репродуктивниот период кај
матични гинеколози преку
информативни кампањи,
спроведување едукативни кампањи
за жените во репродуктивен период
во однос на антенаталната грижа
и здрави животни навики пред и
за време на бременост (со фокус
на заедниците кои покажуваат
загрижувачки индикатори по однос
на здравјето на мајката и детето)
се дел од тие заклучоци. На состанокот исто
така било заклучено дека треба да се подигне
важноста на патронажната служба како важен
чинител во антенаталната грижа и нејзин
поголем ангажман и постојана едукација на
патронажните сестри, отворање и повторно
воспоставување Центар за репродуктивно
здравје, каде би се водела медицинска
статистика и би се собирале, обработувале
и анализирале податоците за перинатална
грижа (квалитет на услуги и индикатори за
перинатално здравје на примарно, секундарно

продолжување на бременоста, ограничување
на избор и промена на матичен гинеколог
во тек на една година, а со цел зачувување
на достоинството на гинеколозите и правата
на лекарите и повторна актуелизација на
регионализацијата на породилиштата низ
Македонија.
Но, од Здружението на гинеколози на Република
Македонија велат дека и по четири месеци од
состанокот, во пракса не е реализиран ниту
еден од донесените заклучоци.
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