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До:  

Министерство за здравство на Република Северна Македонија 

 

Mинистер за здравство, Г. Венко Филипче, 

Адреса: ,,50-та Дивизија” бр.14 

1000,Скопје 

 

БАРАЊЕ  
за распишување на јавен оглас за нови концесионери во амбулантата Шуто Оризари,  

Здравствен дом -Скопје 

Почитувани, 

Иницијативата на жени од Шуто Оризари е неформална група на активистки од ромската заедница, 
која во рамки на своите активности врши теренски посети на жени и семејства  од Шуто Оризари и од други 
општини каде што живее ромско население, вршејќи едукации и информирање од областа на социјалната 
заштита како и антенаталната заштита и репродуктивното здравје и права. Нашата мисија се состои од 
унапредување на репродуктивното здравје на Ромките со оглед на нивните специфични потреби како 
маргинализирана група во општеството.  

Во  последниот период  забележуваме реални здравствени проблеми со кои се соочуванаселението 
во Шуто Оризари. Истите, дополнително ја влошуваат здравствената состојба на населението во услови на 
Ковид-19. 

1. Амбулантата во Шуто Оризари се соочува со недостиг на матични лекари, односно нови 
концесионери.Голем број на пациенти се оставени без примарна здравствена заштита, односно 
немаат матичен лекар, бидејќи постоечките матични лекари кои се во амбулантата имаат голем 
број на пациенти и не прифаќаат нови. 

Во услови кога владее пандемија, бараме итно од Вас да објавите јавен оглас за нови 
концесионери кои ке работат во амбулантата во Шуто Оризари, со цел да се надмине овој голем 
здравствен проблем. 

2. Шуто Оризари како општина со најбројно ромско население, а воедно и популација каде 
доенечката смртност е значителна повисока во однос на другите националности, кој податок е 
резултат и на немањето на пристап до матичен гинеколог повеќе од 3 месеци жените се без 
соодветна здравствена гинеколошка заштита. Во услови на пандемија, кога улогата на матичниот 
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гинеколог е особено значајна и потребна за на бремените и жените во репродутивен период овој 
проблем особено загрижува и заслужува особено внимание. Потсетуваме дека бројот на жени во 
репродуктивен период во Шуто Оризари е помеѓу 8.000 и13.000. 

-Бараме од Вас итно да распишете јавен оглас за матичен гинеколог за општина Шуто Оризари, со 
единствена цел спречување и надминување на постоечкиот долгогодишен проблем, а во насока 
грижа за репродуктивното здравје и пристап на секоја жена до потребните здравствени, 
гинеколошки услуги 

Се надеваме дека ќе излезете во пресрет на нашите барања. 

Овие барања се поддржани од: 

-,,ЕСЕ”-Здружение за еманципација,солидарност и еднаквост на жените-Скопје 

-,,ИРИЗ”-Здружение на граѓани за здравствена, социјална и образовна поддршка-Скопје 

- ,,Романо чачипе”-Здружение за развој и унапредување на ромската заедница-Скопје 

-НВО ,,КХАМ”-Делчево 

-ФООМ-Фондација отворено општество-Македонија 

- НВО ,,Станица П.Е.Т”-Прилеп 

-НВО ,,НРЦ”-Национален ромски центар-Куманово 

-ХЕРА-Асоцијација за здравствена едукација и истражување 

-,,Група за еднакви можности при вработување на жени ромки”-Скопје 

- НВО ,,ЛИЛ”-Скопје 

-Фондација ИДЕА Југоисточна Европа 

 

 

Со почит, 



 

 

 

3 

Иницијатива на жени од Шуто Оризари 

Ул. Индира Ганди бб, 1000 Скопје 

e-mail: inicijativanazeni.sutoorizari@gmail.com 

e-mail: salija82@hotmail.com 

 

Одговорно лице 

Салија Бекир Халим, 

Тел:070308743 

 

________________ 
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