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Говор на директорката на ФЗОМ по повод манифестацијата 
за одбележување на Светскиот ден на бубрегот 
 
 
 
  Почитувани претставници на медиумите, почитувани академици, почитувани професори, 
доктори, осигуреници и почитувани пациенти 
 
Сакам да се заблагодарам за Вашата покана, да бидам дел од манифестацијата за 
одбележување на Светскиот ден на бубрегот  за 2014 година. Истовремено ја поздравувам  
иницијативата за подигнување на јавната свест за хроничната бубрежна болест во процесот 
на стареење на целокупната популација.  Голема чест е да бидам присутна, тука, каде што, 
уште еднаш ќе бидат разгледани сите аспекти на нефролошките заболувања, дијализниот 
третман и во фокусот повторно да биде истакната важноста на трансплантацијата на бубрег 
како најдобра тераписка метода. 
Од бубрежна болест, во светот моментно се 
заболени повеќе од 500 милиони луѓе, што 
би значело дека приближно секој десетти 
возрасен човек  на земјата има некое 
бубрежно заболување. Околу 1,5 милиони 
луѓе живеат со помош на вештачка замена 
на бубрежната функција, а во светот во  
просек се чека околу седум години за 
пресадување на бубрег.  
 
Морам да нагласам дека и покрај 
едноставните и евтини методи за 
откривање на бубрежните заболувања, ова 
се поразителни факти кои лично ме 
инспирираат да продолжиме со 
унапредување на нашиот здравствен систем 
за невремено детектирање и спречување на 
понатамошни компликации на здравјето од 
различните типови на бубрежните 
заболувања. ФЗОМ во изминатите 4 години 
се стреми кон намалување на инциденцата 
на бубрежни заболувања во Р. Македонија, 
со воведување на превентивни програми и 
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континуирана едукација како на нашите осигуреници така и на лекарите. Сепак останува 
голем број на граѓани  кои завршуваат со иреверзибилно оштетување на бубрезите.  
Освен кон превентивните мерки за спречување на појавата на хроничната бубрежна болест, 
нашето внимание и нашата работа постојано и со поденаква посветеност е насочена на кон 
осигурениците кои се веќе на дијализен третман, но и кон дартелството и трансплантацијата 
на ткива и органи.  
Оваа година со подршка на Владата, Фондот, согласно светски искуства, воведе нов 
превентивен скрининг за трите најбројни и меѓусебно поврзани, незаразни заболувања. 
Преку матичните лекари во тек на 2 години, ќе се проверат 1 милион и 200 илјади граѓани за 
кардиоваскуларни болести, за дијабет и за бубрежни заболувања. Овој превентивен 
скрининг преку едноставните дијагностички постапки- лабораторија, мерење на телесна 
висина, тежина, крвен притисок и ЕКГ, со кои се детектираат ризиците од овие заболувања, 
има за цел и едукација на граѓаните за опасностите од овие заболувања доколку не се 
грижиме за нашето здравје. На сите граѓани од 14 до 65 годишна возраст во две години ќе се 
провери ризикот од овие заболувања, а на веќе дијагностицираните хронични пациенти ќе 
им се поделат брошури-потсетници за потребните годишни испитувања кои пациентите мора 
да ги извршат, за да добијат препорака за точна терапија, да добијат точен совет за исхрана и 
физичка активност, а со тоа да ги елиминираат компликациите од овие заболувања. Фондот 
се водеше од проксимата- подобро да се спречи отколку да се лечи, но воедно вложи голем 
напор за точно информирање на хроничните пациенти во разбирлив јазик, со преточување 
на клиничките упатства за медицина базирана на докази во БРОШУРИ-ПОТСЕТНИЦИ кои 
секој хроничен пациент ќе ги добие од својот матичен лекар. 
Тука би застанала за превенцијата и малку би се осврнала на полето на дијализниот третман.  
Во текот на 2013 година Министерството за здравство го објави повикот за склучување на 
приватно јавно партнерсво во областа на дијализата. На 15.02.2014година се склучи 
договорот со приватниот партнер ``Дијамед Македонија``, а на 01.03.2014година и со 
приватниот партнер ``Систина Нефро Плус``.  Приватното јавно партнерство е докажано како 
успешен модел во унапредување на квалитетот на давање на здравствени услуги  и затоа ова 
ни дава за право да очекуваме дека ќе имаме повеќекратен бенефит. Имено очекуваме дека 
ќе се прилагодат капацитетите за дијализа со реалните потреби, ќе се подобрат 
инфраструктурните услови, ќе се обезбедат нови дијализери, ќе има достапност за секој 
осигуреник до дијализниот центар кој е наблиску до неговото место на живеење т.е. конечно 
ќе бидат достигнати Европските и Светските стандарди за  дијализа и во Република 
Македонија.  
Во овој момент се потсеќам на мојот прв состанок со НЕФРОН од пред 4 години,  кој секогаш 
ќе ми остане во паметење. Тогашната состојба со која се соочуваше здравствениот систем и 
пациентите на дијализа беше навистина зачудувачка. Колку да Ви доловам, никој во 
Р.Македонија не ја знаеше точната бројка на пациенти кои се на дијализа, но после тој 
состанок на сите ни стана кристално јасно дека мораме да се стремиме за унапредување на 
овој процес во државата. Оттогаш до сега, на кратко ќе набројам неколку активности кои 
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заеднички ги спроведовме за подобрување и надминување на проблемите со кои се 
соочуваме на полето на дијализата : 
- Креиравме Регистар на болни од хронична бубрежна болест кој овозможува тековно 
следење на бројот на реално извршените дијализни третмани во државата и нивно плаќање  
- Воведовме проверки за секоја дијализа со потврда од стана на пациентот 
- Извршиме наменски контрола за почитување на Клиничкото упатсво за дијализен 
третман 
- Ја зголемивме цената за дијализа каде што во истата дополнително го вметнавме 
чинењето на транспортот на пациентите и сите неопходни иследувања согласно клиничките 
упатства засновани на Медицина базирана на докази. Тука е потребно да нагласам дека 
Клиничките упатсвта задолжително мора да се почитуваат од сите дијализни центри во РМ, 
независно дали се јавни или приватни. 
- Воведовме индикатори за квалитет на дијализен третман преку кој ќе се следи 
успешноста на дијализата. Во најкраток рок во ФЗОМ ќе се изработи софтвер за електронска 
контрола и мониторинг, а сето ова го спореведуваме во соработка со приватните центри за 
дијализа. 
- Изготвивме брошури врз база на клиничките упатства за преддијализа и дијализа кои 
избраните лекари ќе ги даваат на хроничните бубрежно болни пациенти во РМ. 
- ФЗОМ го регулираше правото на дијализа во страство на товар на ФЗОМ при што на 
сите наши осигуреници сега им е овозможена подеднаква слобода за движење, работа и 
одмор.  
- Заедно со Нефрон имаме уште многу идеји и проекти кои наскоро ќе ги презентираме 
и реализираме 
Моментно највисока цел и стремеж во Р. Македонија е развивање на Дарителството и 
Трансплантацијата на ткива и органи од лица во мозочна смрт и во таа насока направено е 
следново: 
- Донесени се измените во Законот за земање и пресадување на делови од човечкото 
тело заради лекување, како и  подзаконските акти на Законот. 
- Подготовена е Програмата за донорство и трансплантација  
- Назначен е Национален координатор за трансплантација и Заменик национален 
координатор и оформена е мрежата на болнички координатори. 
- Обезбедени се условни буџети за поттик на трансплантација 
- Утврдени се реални цени за трансплантација од ФЗОМ за клиниката за урологија 
- Обезбедена е програма за континуирана едукација на медицинскиот кадар. 
- Оформени се критериумите за Листата на чекање за трансплантација на бубрег. 
- Изработената Национална кампања за дарителство и трансплантација од ФЗОМ  ја 
предадовме на Владата на РМ и на Националниот координатор за трансплантација за 
спроведување на истата. 
- Изготвена е и брошура за трансплантација која е со цел во најкраток можен рок да се 
дооформи листата на чекање за трансплантација на бубрег како од жив дарител така и од 
кадавер.  
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Потребно е да истакнам дека во нашата држава се врши трансплантација на бубрег од жив 
дарител и од пред извесно време, листата на чекање на пациенти за трансплантација на 
бубрег од жив дарител е целосно елиминирана. Секој пар откако ќе се подготви се 
трансплантира во исто време. Минатата година во однос на трансплантацијата Македонија 
постигна рекорд со 35 трансплантации на бубрег од жив дарител, а годинава очекуваме 40 со 
дополнителни 20 трансплантации од дарител починат од мозочна смрт.  
 
 
Важно е дека во Македонија трета година 
по ред се надминува рекодот во 
трансплантации од жив дарител и затоа 
сакам да се заблагодарам на соработката 
на ЈЗУ Универзитетска Клиника за 
нафрологија и на ЈЗУ Универзитетска 
Клиника за урологија со Фондот. 
Навистина, покажаниот ентузијам, 
партнерската работа и визијата насочена 
кон иста цел на сите чинители во процесот 
на трансплантацијата доведува до сигурен 
и неминиовен успех 
Затоа верувам, ќе се согласите со мене 
дека промената на приоритетите во 
политичката поддршка за здравството и 
потенцирањето на Националниот  
приоритет кон здравствениот систем, ќе 
овозможи и негово ре-етаблирање во 
носечки столб на нашето општество. 
Обезбедувањето на целосна поддршка, 
безрезервно залагање на секоја клетка на 
општеството за дарителството, 
пресадувањето на органи и воедно спасувањето на животи е највисока хумана вредност и 
ултимативен чин на човекољубие, за кое Јас не се залагам само институционално туку и 
лично. Мојот стремеж и елан кон дарителството го пренесов на сите членови на мојот тим, на 
мојата фамилија, на моите пријатели. Сакам лично да Ве замолам сите Вас, да го направите 
истото, да го шириме зборот за овој највисок хуман акт секаде, каде имаме прилика. 
Благодарам на Вниманието и уште еднаш ќе кажам, Фондот постои за да ги штити интересите 
на осигурениците во Македонија. 


