
AKCIJSKI PLAN 
Desetljeće za uključivanje Roma 2005.-2015.godina 

ZDRAVSTVO 
 
 
CILJ:  Poboljšanje zdravlja i zdravstvene zaštite romske populacije 
 

MJERE POKAZATELJI NOSITELJI I NAČIN 
PRAĆENJA 

PODACI:RASPOLOŽIVI I 
ONI KOJE TREBA 

PRIKUPITI 

POVEZANOST S 
TEMELJNIM 

ODREDNICAMA 

ROKOVI I SREDSTVA 

1. Sustavan rad na 
poboljšanju zdravlja romske 
dojenčadi i djece 
izjednačavanjem  
procijepljenosti romske djece 
s ostalom populacijom 

Broj i udio procijepljene 
djece i usporedba s cjepnim 
obuhvatom (broj ukupno 
cijepljene djece) ostale dječje 
populacije 
 

NOSITELJI: 
PZZ, ŽZJZ 
 
NAČIN PRAĆENJA:  
- evidencija ŽZJZ i HZJZ u 
suradnji s romskim vijećima i 
udrugama 

RASPOLOŽIVI: 
Cjepni obuhvat, anketiranjem 
županijskih zavoda za javno 
zdravstvo 
 
NERASPOLOŽIVI: 
Podaci o broju obuhvaćenih 
kampanjskim cijepljenjem, 
izvješća   mjesec dana  nakon 
provedene kampanje 

Borba protiv diskriminacije, 
borba protiv siromaštva, 
ravnopravnost spolova 

ROK: 
Tijekom cijelog Desetljeća 
 
SREDSTVA:  
Oko 150.000,00 kn za prvu 
kampanju, dalje prema 
potrebama,  
za zdravstveno osiguranu 
djecu sredstva iz osnovnog 
zdravstvenog osiguranja 

2. Sustavan rad na 
poboljšanju zdravlja romske 
dojenčadi i djece 
provođenjem zdravstvenih  
mjera u odnosu na 
najučestalije utvrđene uzroke 
pobola  i smrti,  
obuhvat županija prema 
mogućnostima provođenja, 
uz provođenje zdravstvenog 
prosvjećivanja roditelja i  
preventivnih i kurativnih 
mjera zdravstvene zaštite 

1. Broj i stopa smrtnosti 
romske dojenčadi  
2. Najučestaliji uzroci pobola 
romske dojenčadi i djece 
 

NOSITELJ: 
MZSS 
 
 
NAČIN PRAĆENJA:  
DZD u suradnji s romskim 
vijećima i udrugama 
 - statistička izvješća o smrti, 
PZZ, ŽZJZ - evidencija 
uzroka pobola  iz ambulanti 
primarne zdravstvene zaštite, 
anketiranje izabranih timova 
primarne zdravstvene zaštite  
u izabranoj županiji  
 

RASPOLOŽIVI: 
O smrtnosti,  dobivanjem 
podataka iz matičnih ureda i 
DZS  
 
NERASPOLOŽIVI: 
Podaci o pobolu, nakon 
anketiranja izabranih timova 
primarne zdravstvene zaštite  

Borba protiv diskriminacije, 
borba protiv siromaštva, 
ravnopravnost spolova 

ROK: 
Mjere zaštite zdravlja kroz 
cijelo Desetljeće; rezultati 
pilot projekta o pobolu u 
prvom tromjesečju 2007. 
godine; prikupljanje podataka 
o umrlima kroz  cijelo 
Desetljeće 
 
SREDSTVA:  
Za analizu i evaluaciju 
zdravstvenog stanja oko 
100.000,00 kn , za 
zdravstveno prosvjećivanje 
roditelja oko 50.000,00 kn 
godišnje po županiji   
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MJERE POKAZATELJI NOSITELJI I NAČIN PODACI:RASPOLOŽIVI I POVEZANOST S ROKOVI I SREDSTVA 
PRAĆENJA ONI KOJE TREBA TEMELJNIM 

PRIKUPITI ODREDNICAMA 

3. Zdravstveno 
prosvjećivanje  o planiranju 
obitelji  i očuvanju 
reproduktivnog zdravlja te 
mjerama sigurnog 
majčinstva,  posebice u 
skupini trudnica i babinjača 

1. Broj  i udio poroda 
Romkinja uz stručnu pomoć 
2. Broj ginekoloških pregleda 
po trudnici Romkinji 
3. Broj poroda mladih 
Romkinja do 16 godina i 
usporedba s državnim 
prosjekom 

NOSITELJ: 
PZZ 
 
NAČIN PRAĆENJA:  
HZJZ u suradnji s romskim 
vijećima i udrugama  
- analiza medicinske 
dokumentacije iz rodilišta te 
rezultata  istraživanja o 
zdravlju Roma uz provođenje 
mjera antenatalne i partalne 
skrbi  
 

NERASPOLOŽIVI: 
Podaci o porodima u 
zdravstvenim ustanovama 
(dostupni iz rodilišnih 
knjiga), nakon obrade 
anketnih upitnika iz 
istraživanja o zdravlju Roma 

Borba protiv diskriminacije, 
borba protiv siromaštva, 
ravnopravnost spolova 

ROK: 
Mjere zaštite zdravlja 
trudnica i rodilja kroz cijelo 
Desetljeće; pokazatelji o 
antenatalnoj i partalnoj skrbi 
iz rezultata pilot projekta u 
prvom tromjesečju 2006. 
godine, a za ostale županije 
nakon provedenog 
istraživanja   
 
SREDSTVA:  
Procjena je da za antenatalnu 
skrb  neosiguranih Romkinja 
treba osigurati oko  
2.000.000,00 kn godišnje;  za 
zdravstveno prosvjećivanje 
oko 50.000,00 kn godišnje po 
županiji  

4. Sustavan rad na 
poboljšanje higijensko-
sanitarnih uvjeta u stanovima 
i naseljima  - mjere 
deratizacije u svrhu stvaranja 
higijenskih preduvjeta za 
sprječavanje nekih zaraznih 
bolesti; ostale mjere (pristup 
zdravstveno ispravnoj vodi 
za piće, sanitarni uvjeti ) 
osigurati kroz  poboljšane 
uvjete stanovanja  

Broj romskih naselja u 
kojima je provođena 
deratizacija  
  

NOSITELJ: 
ŽZJZ 
 
NAČIN PRAĆENJA:  
evidencija ŽZJZ i HZJZ u 
suradnji s romskim vijećima i 
udrugama  
-prikupljanje podataka o 
deratizaciji uz provođenje 
deratizacije prema 
županijskim odnosno 
gradskim i općinskim 
planovima 
 

NERASPOLOŽIVI: 
Podaci iz općina i 
županijskih zavoda za javno 
zdravstvo 

Borba protiv diskriminacije, 
borba protiv siromaštva, 
ravnopravnost spolova 

ROK: 
Tijekom cijelog Desetljeća:  
provođenje deratizacije, 
prikupljanje podataka jednom 
godišnje 
 
SREDSTVA:  
Županijski , gradski i 
općinski proračuni 
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MJERE POKAZATELJI NOSITELJI I NAČIN PODACI:RASPOLOŽIVI I POVEZANOST S ROKOVI I SREDSTVA 
PRAĆENJA ONI KOJE TREBA TEMELJNIM 

PRIKUPITI ODREDNICAMA 

5. Školovanje i 
osposobljavanje pripadnika 
romske zajednice za 
zdravstvena zanimanja 

1. Broj Roma u zdravstvenim 
zanimanjima 
2. Broj Roma korisnika 
stipendija za zdravstvena 
zanimanja 
3. Broj Roma koji se 
osposobljava za zdravstvena 
zanimanja   

NOSITELJ: 
MZSS 
 
NAČIN PRAĆENJA:  
MZSS, MZOŠ u suradnji s 
romskim vijećima i 
udrugama 
 - prikupljanje podataka o 
školovanju i osposobljavanju 
pripadnika romske zajednice 
za zdravstvena zanimanja 

NERASPOLOŽIVI: 
Podaci iz medicinskih škola i 
fakulteta 

Borba protiv diskriminacije, 
borba protiv siromaštva, 
ravnopravnost spolova 

ROK: 
Tijekom cijelog Desetljeća; 
prikupljanje podataka jednom 
godišnje 
 
SREDSTVA:  
Za stipendiranje sredstva iz 
državnog  i županijskih  
proračuna te namjenskih 
fondova 
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