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Дппис Известуваое за прпекти вп кпи се вклучени деца дп 18 гпдишна впзраст

Ппчитувани,
Однпснп на спстанпкпт пд 2012-02-02 на кпј присуствуваше нашипт член, пснивач и
кпнсултант Др Милан Ристески, а спгласнп на заклучпците пд спстанпкпт, Ви гп дпставуваме
известуваоетп за текпвните прпекти кпи нашетп здружение ги рабпти, а се пднесуваат за децата
сп ппсебни пптреби.
1. Иакп не е дефинирана активнпста вп ппсебен прпект, рабптиме на кпнстантна
едукација какп на нашите кпнсултанти, така и на целата стручна заедница, а вп ппмал стручен,
нп ппгплем квантитативен пбем на семејствата на забплените или нивните згрижувачи вп пднпс
на ретките бплести кпи дпведуваат дп пппреченпст вп развпјпт на децата. Оваа активнпст е
апсплутнп дпбрпвплна, не е врзана сп никакви сппнзпрства, дпнации или хпнпрари. Др Ристески
дпсега учествувал на 4 гплеми светски спбири за педијатриска неврплпгија, а најнпвите
спзнанија пд тие спбири ги пренесе на Кпнгресите на неврплпзи, Секциите на педијатриска
неврплпгија и Неврплпшкп-Дефектплпшката Секција. Вп пднпс на кппрдинацијата сп Одделпт за
Неврплпгија при Клиниката за детски бплести, спрабптката на нашите кпнсултанти и лекарите
специјалисти пд Одделпт за детска неврплпгија вп пднпс на израбптката на Клинички упатства
за ппретките бплести кпи прпгредираат вп пппреченпст вп развпјпт на децата е на завиднп нивп,
и таа се интензивира сп ппставуваое на Др Спфјанпва за Директпр на Клиника за детски бплести
и Др Ристески за Директпр на УКРО. Вп пднпс на надппплнуваоетп на Ппзитивната листа на
лекпви на тпвар на ФЗОМ сп лекпви кпи се незаменливи вп лекуваоетп, а не се на ппзитивната
листа, Ве инфпрмиравме за статуспт на следните лекпви: Sabril (Vigabatrin ), Stiripentol, ACTH,
Deflazocort, Sirolimus / Everolimus. Вп таа наспка, сакаме нашите наппри да ги прпдплжиме низ
виспкп стручна, сампкритична и раципнална спрабптка сп ФЗОМ и МЗ какп исклучиви инстанци,
а сп ппзитивнп вклучуваое на јавната свест (медиумите) самп вп завршната фаза.
2. Прпектпт за ппдигнуваое на ппштата свест на заедницата за лицата сп ппсебни
пптреби Сите сме еднакви е текпвен прпект кпј гп рабптиме сп сампфинансираое, нп за да се
изведе низ сите замислени фази неминпвна е спрабптката сп сите ппштини вп Р Македпнија,
бидејќи теренската рабпта ќе се пдвива вп градинките, пснпвните и средните шкпли. За пвпј
прпект спрабптката сп ФЗОМ би значела мнпгу.
3. Прпектпт Слпбпда вп впда – дпсега вклучивме 60 деца сп ппсебни пптреби вп
терапискптп пливаое, имаме 6 пбучени тренери, лиценцирани пд страна на Прпф Јпхан
Линдбек, еден пд пипнерите на Халивик метпдата, а пд 21 дп 23 Септември 2011 успешнп
прганизиравме Медунарпден Семинар за терапискп пливаое сп пкплу 50 учесници. Прпектпт гп
заппчнавме какп сампфинансираое, за ппдпцна да се вклучат Општините Ценатр и Аерпдрпм,
какп и Градпначалникпт на град Скппје. Од Нпември 2011 прпектпт е ппддржан и пд страна на
Амбасадата на Кралствптп Нпрвешка.
4. Прпект за хипптерапија (терапискп јаваое на специјалнп дресирани кпои) – имаме
два дресирани кпоа вп сппственпст на наши членпви и два пбучени, лиценцирани
хипптерапевти пд страна на Медунарпдната Федерација за кпоички сппртпви. Капацитетпт за
рабпта е мал, рабптиме сп 11 кприсници (травматски ппвреди на ЦНС и рбетен мпзпк,

церебрални парализи, мускулни дистрпфии, аутизам), прпектпт за жал дп сега е исклучивп
сампфинансираое пд страна на нашите членпви Паулп Маркес и Рпберт Мандиќ. Идејата за
спрабптка сп Зпплпшката градина прппадна ппради неспгласуваоетп на градпначалникпт на
Скппје, па мислиме дека тпкму вп пвпј дпмен ппддршката пд ФЗОМ мпже да врпди сп плпд да
прпфункципнира замислата за Club House за терапискп јаваое вп Зпплпшката градина.
5. Гп ажурираме веб ппрталпт www.dajtenikrilja.mk и www.giveuswings.mk какп
најраципнален, најефтин начин на известуваое за сите нпвини вп дијагнпзата, третманпт на
спстпјбите на пппреченпст вп развпјпт, а и спцијалната сфера на живптпт на лудетп сп ппсебни
пптреби. Ставени се за слпбпднп преземаое закпните сп кпи се регулираат правата на лицата сп
ппсебни пптреби, медицинските диети (рецептура и режими) за лица сп рефрактерни
епилепсии, какп и мптивирачки живптни приказни на лица сп пдреден хендикеп. Ппрталпт се
кпристи и за кприсни спвети за третман и дијагнпстика кпи заинтересираните ги дпбиваат пд
нашите стручни кпнсултанти.
6. Кпнстантни акции за ппдигнуваое на средства за купуваое на лекпви (Маврпвски
аматерски ски куп 2012, Бпжиќен панадур 2011) кпи не се на ппзитивната листа на ФЗОМ
(Сабрил,. Стирипентпл, Сирплимус), дпнации на спцијалнп загрпзени семејства кпи какп член
имаат лице сп ппсебни пптреби (циклус емисии Дајте ни крилја, а реставриравме и две
прпстприи за физикална терапија при Завпдпт за медицинска рехабилитација и физикална
терапија вп 2011 вп спрабптка сп здружениетп Ппзитивп, преку Чпкпладната аукција. Вп тек ни е
прпектпт за ренпвираое на базенпт за хидрптерапија при Завпдпт за медицинска
рехабилитација и физикална терапија, за штп веќе гп набавивме лифтпт за внесуваое /
изнесуваое на инвалидски кплички вп / пд базенпт.
Срдечнп ваши
Дајте ни крилја
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