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Ппнеделник, 8 пктпмври 2012 
 
Ппшитувана г-дп Иванпва, 
Ппшитувани претставници на диплпматскипт кпр 
Ппшитувани дами и гпсппда,  
 
Ми претставува пспбена шест да имам пбраќаое на V-та наципнална 
кпнференција  за бпрба прптив рак на дпјката и изразам искрени шеститки 
дп здружениетп “Бпрка” за кпнтинуираните активнпсти, сега веќе за 
превенција на сите малигни забплуваоа.  
 
Не ппстпи семејствп кпе не ппминува или не ппминалп низ искущенијата 
кпи ги предизвикува бплеста рак. Вп мпетп семејствп се сппшивме сп рак на 
црн дрпб и на дебелп цревп и тпа на мпите најмили баби. 
 
Ппради тпа, знам, дека нема 
уникатни спвети за тпа какп да 
се пбезбеди дпвплнп енергија, 
за да се ппддржи и пхрабри 
најблискипт, нп и какп да се 
прифати бплеста, а сепак да 
ппбеди живптната енергија ппд 
тпварпт на стравпт пд неуспех. 
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 Ппшитувани, 
 

Денес, вп име на Фпндпт ќе 
гпвпрам за сите превентивни 
активнпсти кпи заеднп сп 
здравствените рабптници ги 
правиме и ќе ги правиме вп 
наспка на рана детекција на 
дпминантните малигни 
забплуваоа.  
 
 
Какп пптсетник на дпсегащните активнпсти на Фпндпт на тема превенција 
дпзвплете ми да ги сппменам следниве мерки: 
 
Кај матичните гинеколози се реализираат следниве превентивни прегледи 
кои Фондот дополнително финансиски ги покрива: 
1. Реализираоа на  бесплатен PAP- Тест (за ранп пткиваое на малигни 
забплуваое на грлптп на матката). Прегледпт се спрпведува кај минимум 
25% пд сите псигурени жени кај матишнипт гинекплпг вп текпт на една 
гпдина врз пснпва на ппкана (впн тие щтп редпвнп пдат на прегледи). 
2. Дпкплку ПАП тестпт е ппзитивен се прави бепсплатен преглед- 
Кплппскппија кај гинекплпгпт. 
 
Кај матичните лекари се реализираат следниве превентивни прегледи кои 
Фондот дополнително финансиски ги покрива: 
1.За превенција на Ракпт на дпјка се спрпведува бесплатен преглед, анкетен 
лист  и вп зависнпст пд резултатпт спветуваое за натампщнп дејствуваое. 
Сп пваа цел се ппфатени гпдищнп минимум 25% пд вкупнипт брпј на 
псигурените жени над 18 гпдищна впзраст.  
 
2. За превенција на Рак на прпстата се спрпведува анкетен лист (пращалник) 
кај псигурените мажи и вп зависнпст пд резултатпт спветуваое за 
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натампщнп дејствуваое. Мерката се пднесува на минимум 15% пд вкупнипт 
брпј на пациенти над 45 гпдищна впзраст.  
 
Вп текпт на изминативе месеци вп Фпндпт се пдржуваа мнпгубрпјни 
рабптни спстанпци сп 
здруженијата на гпациенти за 
изнапдаое на мпдус за 
унапредуваое на квалитетпт 
на здравствените услуги, какп 
и инфпрмираое на нпвините 
кпи се спрпведуваат вп 
Фпндпт.  
 
Дпзвплете ми да ги најавам 
нпвините за псигурениците 
кпи ги предвиде ФЗОМ, а ќе 
се применуваат пд ппшетпкпт 
на 2013 гпдина: 
 

 Какп дел пд целите за превентивнп дејствуваое прптив малигните 
забплуваое, а пп Предлпг пд страна на матишните лекари, усвпен е 
Пращалникпт за кплпректален карцинпм кпј ќе се применува на 15% 
пд вкупнипт брпј на псигуреници кај матишните лекари на впзраст пд 
50 – 74 гпдини, за щтп ќе следи и спветуваое зависнп пд резултатите. 

 прпектпт за реализација на рпдителскипт дпм за деца забплени пд 
рак е прпизвпд на рабптни спстанпци. Истипт ќе се реализира сп 
ппддрщка на Министерствптп за трансппрт и врски и Претседателпт на 
Владата на РМ. 

 Фпндпт е вп фаза на ревизија на цената на здравствените услуги за 
вградуваое на гради (импланти) за псигуренишките сп рак на дпјка на 
Клиниката за пластишна и рекпнструктивна хирургија сп щтп ќе се 
пвпзмпжи целпснп финансискп ппкриваое на хирурщките зафати за 
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ваквите интервенции. Оваа нпвина е резултат на сугестиите дпбиени 
пд здруженијата за бпрба прптив малигните забплуваоа.  

  пд јануари ќе се впведе услпвен бучет (пднпснп дппплнителен-
наменски) на Клиниката за пластишна и рекпнструктивна хирургија за 
да се пбезбеди минимум загарантирани интервенции на вградуваое 
на импланти вп текпт на една гпдина, спгласнп капацитетите на 
Клиниката и финансиските мпжнпсти на ФЗОМ.  

 
Фпндпт е птвпрен за сугестии и предлпзи за ппеднпставуваое на пристаппт 
на терапијата (впрпшем дел пд лекпвите минатата гпдина ги префрливме пд 
бплнишка на примарна листа) пп предлпг на Клиниката за пнкплпгија и 
радиптерапија. 
 
Фпндпт дпсега ниеднащ не дпзвплил псигурениците забплени пд малигни 
забплуваоа да плаќаат дпплата за цитпстатиците за пптребните хемп и 
радип терапии. Впеднп кпнтинуиранп се пбидува да ги намали  цените на 
лекпвите, некпи преку системпт на Фпндпт а некпи преку системпт на 
Бирптп за лекпви, сп цел сп истите средства да пбезбедиме ппвеќе 
здравствени услуги за псигурениците.      
 
Ппшитувани, Фпндпт им стпи на распплагаое на кпмприте, здравствени 
рабптници, сите други надлежни институции вп државата  и на 
псигурениците за предлпзи вп наспка на превенираое на здравјетп на 
псигурениците.  
Отвпрени сме за спрабптка на дистрибуција преку медицинската мрежа на 
устанпви кпи имаат дпгпвпр сп Фпндпт за едукативнипт материјал какп щтп 
е Впдишите за пациенти за малигните забплуваоа сп щтп ќе се намали 
агпнијата барем преку кратеоетп на непптребнптп лутаое вп системпт.  
 
Мптптп на Фпндпт е дека сите заднп и при пгранишени финансиски средства 
мпжеме да ппстигнеме ппвеќе за нащите псигуреници. 
 
Благпдарам за вниманиетп 


