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1
О

ВОВЕД
1.1. Цел

вој Билтен е првото издание на здружението РОМА С.О.С. - Прилеп за
периодот 24 декември 2015 година до 24 март 2016 година, а кој ќе се
подготвува и објавува на секои три месеци со цел:
ÂÂ информирање на јавноста за реализираните активности од проектот,
ÂÂ илустрација на напредокот кој се постигнува квартално,
ÂÂ едукација на ромската заедница за прашањата кои што се од интерес и нивно поттикнување да се вклучат во застапување и заштита
на правата.

1.2. ПОЗАДИНА

И

дејата произлезе од дискусијата за време
на регионалната трибина на тема “Здравјето на Ромите низ призмата на законите” организирана на 24 декември 2015
година во општина Прилеп, на која присуствуваа вкупно 40 лица од Ромските заедници од
Прилеп и Битола, кога беше истакната загриженоста за се поголемиот број на случаи во кои е
забележана повреда на правата од здравствена заштита и отсуство на јавна поддршка во
барањето пристап до правда.
Присутните ја истакнаа потребата од континуирано вклучување во дискусиите
за проблемите со кои се соочува ромската заедница, во процесот на идентификување решенија за подобрување на состојбата, како и во барањата одговорност од надлежните институции.
Како резултат, се основаше само-организирана група составена од неформални лидери (од различни области) и корисници на услугите на здружението,
именувана како “Ромски Граѓански Парламент” со заложба за:
ÂÂ наместо индивидуални да покажеме грижа за колективните права,
ÂÂ наместо само жртви да бидеме и бранители на здравствените права.

Реализирани
активности
2.1. За проектот

П

реку имплементација на проектот (од декември 2010 година) утврдена
е повреда на правата од здравствена заштита кај ромското население
предизвикано главно од: честите измени и дополнувања на законската
регулатива, неунифицираната пракса во имплементацијата на законодавството, несоодветното и ненавремено информирање, сложените административни
процедури со кои се наметнуваат дополнителни обврски за поднесување на
документација, и нееднаквиот третман од страна на здравствените работници
во пристапот до здравствените услуги.
Покрај тоа, недостатокот на поддршка, финансиска несигурност и недостаток
на познавање на правните механизми за заштита, придонесува за Ромите да
се откажат од поднесување барања за одговорност од сторителите на повредата, како и прифаќање на истото како “нормална појава” со што пристапот до
здравствени услуги во континуитет останува “проблематичен”.
Преку проектот се применува пристапот заснован на човекови права при што се
бара потврда и реализација на “правото на здравје за сите без дискриминација”.

2.2. Бесплатна правна помош
Секојдневно достапна услуга за заедницата, при што правник ги реализира
следните дејствија:
ÂÂ асистенција на барањата на Ромите да ги остварат правата преку
правни совети и упатување, пополнување на документација и посредување во комуникација со релевантните институции,
ÂÂ примена на заштитни механизми при повреда на правата преку пишување жалби, претставки, молби до релевантните институции.
Преку документирање на случаи се следи примената на законите од страна на
институциите и се идентификуваат потенцијални системски пречки, врз основа
на кои се иницираат дополнителни активности за застапување на потребите.
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Табела 1. Број на случаи во посочениот период кој се однесува само на тие за кои е отворено Досие
за клиент односно за оние лица за кои е спроведена постапката за остварување на правата. Паралелно, правни совети се дадени за голем број на лица кои се обратиле во нашата канцеларија, меѓу
кои и за прашања од легализација, вработување и образование.

БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ
Област

Здравствено
осигурување

Социјална
заштита

Лична
документација

Документирани
случаи

12

19

5

Жалба

/

1*

/

 Случаите поврзани со здравственото осигурување се однесуваат на
следните потреби:
• остварување на правото по прв пат заради стекнување полнoлетство или
подолго отсуство од државата,
• промена на основот на здравственото осигурување заради промена на статусот од вработен во невработен,
• вклучување на нов член на семејството на осигуреникот заради новороденче.
 Случаите поврзани со социјална заштита се однесуваат на следните
потреби:
• остварување на правото на социјална парична помош по прв пат,
• остварување на правото на постојана парична помош по прв пат (по старост, по болест),
• обнова на правото на родителски додаток за трето и четврто дете,
• обнова на правото на посебен додаток за дете со пречки во развојот,
• продолжување на правото на детски додаток, за вработени родители со
ниски примања.
* поради тоа што од страна на Центарот за социјални работи – Прилеп е донесено Решение со кое се одбива Барањето за социјална парична помош, затоа
што утврдил дека подносителот односно носителот на правото во барањето
дал нецелосни или невистинити податоци - не известил за настанатата промена во рок од 15 дена за семејната, материјалната состојба и состојбата со
имотот и имотните права, поднесена е жалба.
 Случаите поврзани со лична документација се однесуваат на следните потреби:
• барање за извод од матична книга на родени,
• барање за издавање лична карта,
• барање за издавање патна исправа.
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А. Агуш Салиоски (Прилеп)

...од скршеница на рака до
траен телесен инвалидитет...
ÂÂ Факти на случајот:
2008 година - 8-годишно дете ја скршило левата рака додека си играло во
близина на семејната куќа. Во одделението за ортопедија во прилепската болница поставен му бил гипс и задржан на
лекување. За целото време се жалел на
болки во раката, но поради незаинтересираност на лекарите по три дена се здобил со гангрена. Префрлен бил во детската клиника во Скопје и со цел да се спаси неговиот живот направена била
ампутација на раката. Случајот бил идентификуван преку медиумски прилог.
ÂÂ Што се случи
2010 година - кривична тужба била поднесена од Основно Јавно Обвинителство пред Основен суд – Прилеп против 6 доктори ортопеди поради пропусти и направени грешки во лекувањето.
2011 година - две граѓански тужби поднесени биле пред Основен суд – Прилеп против Општата Болница - Прилеп од име на Агуш и од име на неговите
родители со кои се барало надомест на штета поради претрпен инвалидитет
и душевна болка.
ÂÂ Постигнати резултати
2013 година – по оддржани 18 рочишта во кривичната постапка донесена била пресуда со која
1 лекар (тој што го прими детето) бил осуден на
условна казна затвор од 3 месеци во рок од една
година поради сторени грешки во лекувањето.

За прв пат во македонското
судство донесена била пресуда со која бил досуден доживотен надомест во вид на
парична месечна рента поради
тоа што Агуш има потреба од
помош и нега од родителите
односно е намалена неговата
работосПособност.

2014 година – по оддржани 8 рочишта во
граѓанските постапки донесени биле 3 пресуди со
кои бил досуден надомест на штета за претрепениот инвалидитет на детето
и за претрпените душевни болки на родителите, и истите биле исплатени во
2015 година.

2015 година – доставено Писмо до Лекарска Комора на РМ со информација
за пресудата и барање за постапување согласно етичкиот кодекс на лекарската афела.
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Б. Сазие Фазлиевиќ (Делчево)

...намалена телесна функционалност
поради несовесно лекување...
ÂÂ Факти на случајот
2011 година - 63 годишна жена при пад од скали го повредила десното
рамо и се здобила со скршеница. Поставен бил гипс во општата болница во
Кочани од лактот до рачниот зглоб а што не било соодветно место на повредата. Состојбата и се влошила и побарала помош кај друг лекар, кој поставил нов гипс (од вратот до рачниот зглоб). Лекувањето завршило со намалена
функција на раката и потреба од поставување на вештачки зглоб. Случајот бил
идентификуван од здружението “КХАМ” – Делчево.
ÂÂ Што се случи
2012 година - поднесена била тужба пред Основен суд – Кочан за надомест
на штета за претрпени душевни болки и претрпен инвалидитет против Општата Болница во Кочани.
ÂÂ Постигнати резултати
2013 година – по оддржани 6 рочишта донесена била пресуда со која се
докажало постоење на лекарска грешка и пропусти во лекувањето кои предизвикале 20 % штета на раката, и досуден бил надомест на штета, кој веднаш
потоа бил и исплатен.
2015 година – доставено Писмо до Лекарска Комора на РМ со информација за
пресудата и барање за постапување согласно етичкиот кодекс на лекарската афела.
В. Ајтен Јашар (Битола)

... смрт на новороденче
од непознати причини...
ÂÂ Факти на случајот
2012 година - 20 годишна мајка се породила со машко дете на одделението
за Гинекологија и акушерство при битолската болницата. По 2 дена кај детето
била забележана промена на бојата на телото и ставено било во инкубатор.
На родителите не им било дозволено да го видат и не им биле дадени информации за здравствената состојба. Наредното утро добиле информација дека
детето починало од непознати причини. Телото не им било вратено на родителите. Случајот бил идентификуван од ЦРРЗ “Баирска Светлина” – Битола.
ÂÂ Што се случи
2015 година - поднесена била тужба пред Основен суд – Битола против Клиничка Болница - Битола за надомест на штета за претрпени душевни болки
поради третирање на телото на мртовото дете како медицински отпад без дозвола на родителите.
ÂÂ Постигнати резултати
2016 година – по оддржани 5 судски рочишта добиена е пресуда со која се
одбива тужбата. Поднесена е жалба по која се очекува одговор од Апелационен суд.
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Г. Сабина Веселова (Битола)

....смрт на родилка за време на пораѓај
од непознати причини...
ÂÂ Факти на случајот
2012 година - 24 годишна мајка починала од непознати причини
за време на пораѓај со царски рез на одделението за Гинекологија
и акушерство при битолската болницата, а новороденчето преживеало. Претходно не биле утврдени никакви компликации, а редовно вршела контрола кај својот матичен гинеколог. На сопругот и
роднините не му биле дадени информации што точно се случувало
за време на пораѓајот, а од обдукцијата утврдено било дека причина за смртта бил недостаток на воздух. Случајот бил идентификуван
од ЦРРЗ “Баирска Светлина” – Битола.
ÂÂ Што се случи
2013 година - кривична тужба е поднесена од Основно Јавно Обвинителство предОсновен суд - Битола против лекар анестезилог од Клиничка болница - Битола поради пропусти во третманот.
ÂÂ Постигнати резултати
2016 година - по оддржани 6 судски рочишта, донесена е пресуда со која
е прогласен анестезиологот за виновен при што е утврдена условна казна затвор од 6 месеци во рок од 2 години. Во очекување сме истата пресуда да
стане парвосилна по што ќе се поднесе тужба за надомест на штета од име на
сопругот и трите малолетни деца.
Д. Анета Неџипоска (Прилеп)

...смрт од непознати причини...
ÂÂ Факти на случајот
2015 година - 3 годишно девојче со симптоми на повраќање
и температура била примена на одделението за инфективни болести во прилепската болницата, каде по прегледот била дадена
инфузија, пуштена на домашно лекување и препишана терапија.
Утрото девојчето од страна на родителите било најдено без знаци на живот, а смртта била потврдена од лекарите во болницата.
Случајот бил идентификуван преку теренска работа.
ÂÂ Што се случи
2015 година - случајот по службена должност бил преземен од Основното јавено обвинителство, пред кој се води истрага за причините за смртта и
евентуални пропусти во лекувањето по што ќе се утврди дали има основ за
поведување на кривична постапка.
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Ѓ. Фарије Адемоска (Прилеп)

...смрт на новороденче поради
компликации при пораѓај...
ÂÂ Факти на случајот
2013 година – 30 годишна мајка се породила во одделението
за Гинекологија и акушерство во прилепската болницата со второ дете. За време на пораѓајот настанале компликации поради
што бебето итно било испратено во Скопје, а мајката подложена
на оперативен зафат поради крварење. Бебето после 8 дена починало, а на мајката и биле отстранети репродуктивните органи.
Случајот бил идентификуван преку дискусија на фокус група.
ÂÂ Што се случи
2015 година - поднесено било Барање за изготвување на вештачење до
вешто лице од областа на гинекологијата, со цел да се утврди дали имало
пропусти во лекувањето и третманот како и зошто настанала штетата - смрт на
новороденчето и неможноста за идно забременување.
ÂÂ Постигнати промени
2016 година - вештиот наод е во фаза на изготвување.

Е. Пријавени нови случаи (Штип и Прилеп)
2016 година – 25 годишна жена при оперативен зафат во март 2013 година на одделението за гинекологија и акушерство во штипската болница се
соочува со компликации кои резултирале со три мозочни удари и нејзина хендикепираност. Медицинската документација е доставена до адвокат заради
разгледување на случајот. Случајот е пријавен од асистент на ЕРРЦ – Будимпешта.
2016 година – 20 годишна мајка при пораѓај во месец март на одделението
за гинекологија и акушерство во прилепската болница се соочила со компликации кои резултираа со смрт на новороденчето. Медицинската документација
се комплетира заради рагледување на случајот од страна на адвокат. Случајот
е пријавен од страна на семејството.
2016 година - 21 годишна родилка Симона Блажеска во февруари починала на одделението за гинекологија и акушерство во прилепската болница
при пораѓај. Случајот е идентификуван преку медиумски прилог и доставена е
реакција со наша загриженост, апел до институциите и порака до семејството
за отворената поддршка од страна на здружението.
Медиумски реакцијата беше проследена од ТВ ТЕЛМА и 24 ВЕСТИ, како и од
голем број на интернет портали.

ИНДИВИДУАЛНИ ⇱⇲ КОЛЕКТИВНИ ПРАВА

2.4. Ромски Граѓански Парламент (РГП)
ÂÂ Декември 2015 година - Писмо за загриженост со информација за сите
6 случаи, потпишано од сите присутни 40 лица, беше испратено до Претседателот на Собранието на РМ, Комисијата за здравство при Собрание на
РМ, Народен Правобранител, Министер без ресор Неждет Мустафа, Министер за правда и Министер за здравство.
ÂÂ Информацијата беше проследена медиумски и презентирана на следните
ТВ: ТЕЛМА, 24 Вести, МЕГА, Визија, локалниот магазин ПАТОКАЗ, ромскиот интернет портал 24 ВАКТИ, и голем број на други интернет портали и
магазини.
Следните заклучоци беа презентирани:
1. Правдата треба да биде достижна за сите подеднакво и
нашите избраници – носители на функции и претставници
во Собранието не треба да ги заборават или да ги сметаат
како помалку важни Агуш, Анета, Ајтен, Сабина, Сазије и
Фарије.
2. Иако за истите во моментов се водат судски постапки или
истраги пред надлежните институции, со поддршка на
здружението РОМА С.О.С. Прилеп, сепак нивното одолговлекување и недостатокот на интерес/поддршка за трагедиите од пошироката јавност влева чувство на негрижа и
изолираност, кое крајно резултира со чуство на неправда и
тоа посебно во моментите кога ќе се забележи различниот
начин на кој се постапува по случаите каде под исти или
слични околности се работи за пациенти од друга националност.
3. Залагајќи се за ефективна и ефикасна институционална
заштита на сите повреди на граѓанските права без разлика на припадноста кон одредена група, бараме од Вас да
се заложите и да придонесете во напорите да се обезбеди
правда и заштита и на овие семејства, а истите случаи да
не бидат заборавени бидејќи човечкиот живот е незаменлив и одговорност неизбежно е да се понесе, и тоа не само
во судска постапка туку и од морален и хуман аспект.

�

jануари 2016 година - Ромскиот Граѓански Парламент се подели на две посебни
групи од кои една за општина Прилеп и друга за општина Битола, при што се
создадоа услови за паралелно функционирање на РГП – Прилеп и РГП – Битола со
поединечни 40 членови или вкупно 80 лица од двете ромски заедници. Активноста
ќе се реализира во партнерство со ЦРРЗ “Баирска Светлина” – Битола.
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А следните одговори добиени:

11
ИНДИВИДУАЛНИ ⇱⇲ КОЛЕКТИВНИ ПРАВА

ПРОЕКТ “ЗДРАВЈЕТО НА РОМИТЕ - ОСНОВНО ЧОВЕКОВО ПРАВО 6”

Колективни права се права што се однесуваат на една група наспроти
нејзините членови поединечно.
Индивидуалните права се права на страна на поединецот во таа група.
Колективните права се однесуваат на луѓе со заеднички интереси и вредности
кои вклучуваат соработка, почитување и учество, капацитети да зборуваат во
име на групата во која припаѓаат.
Колективните права историски се користени и за повреда но и за остварување
на индивидуалните права.

“СЕКОЈ ИМА ПРАВО ДА ПРАВИ ШТО САКА, СЕ
ДОДЕКА НЕ ГО ЗАГРОЗУВА ОСТВАРУВАЊЕТО
НА ПРАВАТА НА ДРУГИТЕ”
– ТЕМЕЛНА ВРЕДНОСТ НА ПРАВОТО -

Овој Билтен е овозможен со финансиска поддршка на Фондација Отворено Општество Македонија преку Иницијативата за Право и Здравје - Њујорк.

