Здружение на просветни работници и заштита на правата на жените и децата ЛИЛ
„Додека мајката не плати - ќе мора да ја задржиме“
Голем број на припадници на ранливите групи се Роми и тие имаат секојдневни случки
во кои тие мораат да се соочуваат со предизвици кои јасно укажуваат на фактот дека
постојат многу фактори кои им го оневозможуваат пристапот до многу услуги во
земјава. Кога станува збор за здравството, многумина од нив, заради немање на
финансиски средства, мораат да се снаоѓаат како знаат и умеат за да ја подмират
произлезената обврска од користените здравствени услуги.
Бремена жена, мајка на две деца со своето двегодишно дете ја примиле во болница и
детето било хоспитализирано. Додека таа лежела со детето во болница, персоналот од
болницата бил сосема коректен и професионален во давањето на здравствените
услуги се до моментот кога мајката требала да излезе од болницата. Не можејќи и
немајќи финансиски средства семејството да го исплати побарувањето од болницата
персоналот почнал да се буни велејќи и на мајката дека за дополнителните услуги
додека детето лежело во болница сите ја плаќале побараната сума и не се случило во
нивната болница некој да не го плати долгот. Кревајќи раменици дека долгот мора да
биде наплатен во присуство на претставник од нашата организација, зборовите како
извинување кои беа упатени кон двете страни беа „додека мајката не плати - ќе мора
да ја задржиме“. Ова е нова практика со која што нашата организација се соочи за
разлика од досегашните според кои, доколку не биде наплатен долгот не се издаваше
отпусно писмо или пак се потпишуваше изјава дека лицето се обврзува во иднина да
го плати долгот. Но, претпоставуваме дека тоа било така затоа што во клиниките
немало празни места за нови пациенти, па оние кои останувале должници биле
отпуштани согласно нивната здравствена состојба, но не и задржувани.
Се прашуваме дали задржувањето значи празно место на клиниката и немање на
пациенти или пак нова практика за изнаоѓање на начин да се наплати долгот.
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