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Почитувани дами и господа, колеги и пријатели, 

 

Дијабетесот зема се поголем замав. Бројот на лица заболени од дијабетес 

во светски рамки во последниве 10 години е дуплиран. Се претпоставува 

дека во идните 20 години дијабетесот ќе добие размери на вистинска 

епидемија. Меѓутоа, најновите истражувања даваат надеж дека со 

правилен начин на живот, исхрана и спортување, можеме сите да му 

кажеме НЕ на дијабетесот.  

 

      

Уште од самиот почеток на оваа кампањата, свесни сме колку е важно да 

не ги обележуваме и да не ги отфрламе лицата со дијабетес, а посебно 

дечињата со дијабетес. Во оваа кампања, која потекна токму од нив, како 

Фонд за здравствено осигурување на Македонија препознавме вреден 

проект, кој ќе помогне да се надмине стравот кон разлилчните, или 

непотребните и неоснованите предрасуди и стереотипи кон лицата со оваа 

состојба. 
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Верувам дека со симпатичниот суперхерој, стрипот и едукативнио-

интерактивниот дел, кампањата ќе ги забави и научи најмладите, и ќе 

помогне да почнат да размислуваат дека другарчето со дијабетес не е 

различно од нив, ниту страшно, ниту помалку вредно од нив самите.  

 

Исто така верувам дека овие активности ќе влијаат сите да станеме 

поотворени и потолерантни како луѓе, како граѓани и како родители.   

 

 

Превенцијата е втората важна порака на која  оваа кампања става 

акцент. Здравиот начин на живот, правилна исхрана, со конзумирање 

здрави намирници, овошје и зеленчук како и редовни физички активности 

на децата, ќе помогнат како општество да спречиме нова појави на 

дијабетес.  

 

Дијабетесот е епидемична појава на денешнината на светско ниво, и 

најефикасниот начин да се менаџираат енормните трошоци што тој им ги 

причинува на државните буџети во секоја земја без исклучок, е неговото 

превенирање.  

 

Се смета дека во светот има околу 230 милиони луѓе со дијабетис.  
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Бројот на регистрирани лица со дијабетис кои се на инсулинска терапија во 

моментов во Република Македонија е 36,230 со тип 1 дијабетис, и околу 

34,000 со тип 2 дијабетис, односно вкупно 70,230. Овој број секој ден 

расте.  

  

Согласно податоците од Интернационалната дијабетолошка федерација и 

податоците од Националниот регистар за дијабетис на Република 

Македонија инциденцата на оваа болест е 6,9%, а вкупниот број на 

заболени и дијагностицирани лица со дијабетис е 119.200.  

 

ФЗОМ на 1 декември 2012 година, кога е одбележувањето на Светскиот 

ден на дијабетесот, ја извести јавноста за поедноставената постапка за 

издавање на инсулинската терапија, што значи и намалување на бројот на 

посети кај матичниот лекар (од 12 посети на годишно ниво, само на една 

посета). Оваа новина ФЗОМ ја реализираше благодарение на соработката 

помеѓу ФЗОМ, Здруженијата на граѓани, специјалистите од Центрите за 

дијабет како и Министерството за здравство.  

 

Затоа Фондот за здравствено осигрување на македонија како институција 

секогаш ги поддржува напорите од овој тип, кои настојуваат долгорочно да 

ги решаваат проблемите, и кои овозможуваат поздрави и посреќни 

граѓани.  

 

Со почит го поздравувам Вашиот труд и иницијатива.  

Ви благодарам 


