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Почитуван г-дине Александар,  

Почитувани родители, 

Почитувани директори на здравствени установи,  

Почитувани претставници на медиумите 

 

Нашата соработка со здружението на деца со ендокринолошки 

заболувања "Раст", на заемно задоволство, започна во моментите кога 

здравствениот систем се соочуваше со недостаток на хормон за раст 

наменет за дечињата на кои им беше потребен. ФЗОМ одлучи да ја 

покрива оваа терапија и од 2011 година преку условен буџет – кој 

претставува строго наменети средства кои можат да се користат само за 

хормон за раст ги стави на располагање на Детската клиника. Ова е 

направено со цел како Фонд да се осигураме дека Детската клиника 

секогаш ќе располага со доволна количина на хормон за раст.  

 

Фондот го зголеми буџетот и обезбеди условен буџет за таргетирано 

лекување на Детската клиника, и петта година по ред дечињата добиваат 

навремена терапија за здрав и нормален развој. Имено, во 2016 година 

предвидовме средства во висина од 51.068.400 денари за хормон за раст 

на 100 дечиња. 

 

Истовремено, нашата соработка со Раст резултираше и со 

подобрување на начинот на којшто децата ја земаат потребната терапија. 

Тоа значи дека сега родителите на 100 дечињата кои имаат потреба од 

хормонот за раст доаѓаат во здравствените установи еднаш на три месеци 

и ја подигнуваат терапијата. Заштедивме време и пари на родителите кои 

сега доаѓаат на Детската клиника само 5 пати годишно, наместо како 

порано, 24 пати во годината.  

 

Фондот ќе продолжи и во иднина да има слух за решавање на 

реалните потреби на осигурениците, онаму каде е тој надлежен. Децата 

имаат кратко време да растат, а цел живот да живеат со резултатите е 
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мотото кое можеби најдобро кореспондира со стратегиската определба на 

Фондот, да се превенира, наместо да се лекува, да се размислува 

одговорно и навремено да се спречи појава на одредени здравствени 

нарушувања. 

 

Раната детекција е исклучително важна, бидејќи растот не е само 

сантиметри, растот е показател на целокупното здравје. Токму затоа е 

важно сите релевантни чинители и од здравствениот, но и образовниот и 

од сите други сегменти во општеството да бидат свесни за потребата од 

раното препознавање на нарушувањето на растот.  

 

Заедничка соработка меѓу Здружението Раст и Фондот е 

исклучително важен репер, но воедно е и можност за интензивирање на 

едукацијата на јавноста за нарушувањата на растот.  Истовремено, треба да 

продолжиме да работиме на дестигматизацијата на децата со оваа 

состојба и колку е важно, сите ние да се вклучиме и да укажеме дека сме 

исти и имаме еднакви права на здравје, но дека различноста не прави 

посилни и треба да ја негуваме. Како Фонд,  правиме преиспитувања на 

нашите политики и надлежности колку сме успешни во она што го 

правиме.  

 

Здружението Раст ќе продолжи да има сигурен партнер во Фондот за 

здравство и да добива максимална и беспрекорна поддршка од нас, 

бидејќи сите деца имаат право да растат здраво.  

 

 


