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Почитувани дами и господа,  
Почитувани претставници на медиумите,  
 
 
Чест и задоволство ми е што денес присуствувам на овој значаен настан по 
повод одбележување на Европската недела на цистична фиброза, на 
поканата од здружението на граѓани, кои се наши партнери во борбата 
против ова заболување.  
 
На почеток сакам да го истакнам своето задоволство за одличната 
соработка што Фондот ја има со невладините здруженија на пациенти. 
Меѓу првите со кои ја започнавме оваа соработка е токму Здружението на 
пациенти со цистична фиброза. Од 2011 година успеавме да изградиме не 
само заедничка доверба туку и меѓусебна почит, бидејќи целта ни е иста 
квалитетни здравствени услуги, задоволни пациенти.  
 
 

Фондот креираше една 
уникатна алатка во 2011 година, 
која другите фондови за 
здравство ја немаат воведено, а 
тоа е условен, односно 
наменски буџет за пациентите, 
пред се за децата кои имаат 
цистична фиброза и кои се 
лекуваат на Клиниката за детски 
болести. Условниот буџет на 
Клиниката е предвидено да се 

користи само за потребите на пациенти со цистична фиброза и истите 
средства не може да се пренаменат за други потреби. Морам да истакнам 
дека соработка со Клиниката покажа дека оваа алатка е навистина 
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корисна, и од првиот условен буџет воведен во 2011 досега имаме 
воведено условни буџети на 15 клиники за посебно дефинирани 
здравствени услуги. Целта на овој условен буџет е да се осигураме дека 
има доволно средства за неопходната терапија за нашите осигуреници.  
 
Уште еден важен сегмент што произлезе од соработката со здружението е 
и потребата да се направи регистар на пациенти со цистична фиброза. 
Овие податоци се неопходни за да имаме точен увид колку пациенти во 
Република Македонија имаат цистична фиброза и дали ја добиваат 
навремено соодветната терапија.   
 
Во соработка со здружението 
помогнавме во изработката на 
постерите за цистична фиброза 
кои содржат конкретки 
препораки за заштита од 
пренесување на МРСА и други 
опасни бактерии, како и за 
креирање на  водичот за 
пациенти со објасување како 
болеста навреме да се 
препознае и  да се лекува.  
 
Дозволете ми наедно да ја истакнам важноста на потребата да се одвојат 
овие пациенти од останатите, односно потребата за изградба на современ 
Центар за цистична фиброза. За таа цел доставено е барање до Владата на 
Република Македонија, кое е имплементирано во Програмата на Владата 
на Република Македонија. 
 
Би сакала  во оваа прилика да упатам искрени честитки до Здружението на 
пациенти со цистична фиброза поради нивната исклучителна посветеност 
во борбата против ова заболување. 
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Фондот за здравствено осигрување на 
Македонија како институција секогаш 
ги поддржува напорите од овој тип, 
кшто се во насока на долгорочно 
решавање на проблемите, и кои 
овозможуваат поздрави и посреќни 
граѓани.  
 
 

Со искрена меѓусебна соработка успехот е загарантиран. 
 
Со почит го поздравувам Вашиот труд и иницијатива.  
Ви благодарам 
 

 


