
Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје 
Тел.:  02 3289 000 
Централа.:  02 3289 000 
Факс:  02 3289 048 
Е-пошта:  info@fzo.org.mk 

 

Дата: 26.04.2013 
   

Почитивана г.ѓ Беатрис Сенемод, 
Почитуван проф. Лионел Ростеинг, 
Почитувани професори и доктори и претставници на медиумите, 

 

Би сакал пред се да се заблагодарам на поканата да присуствувам на овој 
Симпозиум чија цел е да се предочи и истакне важноста на трансплантацијата на ткива 
и органи, да се продискутира за перспективите од организирање на еден модерен 
систем за кадаверична трансплантација на ткива и органи во нашата држава.  

 

Трансплантацијата на ткива и органи одамна е прифатена како успешна метода 
низ целиот свет за лекување на болни кај кои дошло до неповратно губење на 
функциите на ткивата и органите. Денеска тоа е ширко искористена пракса во 
медицината, па така освен бубрези се пресадуваат, црн дроб, срце, панкреас, бели 
дробови, коскена срцевина. Реналната трансплантација, но и воопшто пресадувањето 
на ткива и органи,  кај пациентот доведуваат до излекување на состојбата на болест при 
што пациентот има повторната шанса за нормален, слободен и квалитетен живот.  

 
Развивањето на капацитетите за трансплантацијата на ткива и органи во 

Република Македонија во изминатата година беа насочени  кон тансплантација на 
бубрези од жив дарител (сроден донор). Извршени беа 30 трансплантации на бубрег во 
јавното здравство, а во тек на 2013 година очекуваме таа бројка да надмине над 40 
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трансплантации.  Успешноста во изминатата година го поттикна и го фокусираше 
јавното внимание, а поддршката за развој на трасплантацијата на ткива и органи на 
национално ниво ја добивме за прв пат после повеќе години. Успехот постигнат во оваа 
област ``методата на лекување со пресадување на бубрези од жив донор``, не поттикна 
и охрабри во Македонија да започнеме со подготовки за организирање и на 
кадаверичната трансплантација.  

 
Кадаверичната трансплантација како најсложена интердисциплинарна пракса во 

медицината претставува национален интерес на кој сите даваме безрезервна подршка. 
 
Во име на Фондот за здравствено осигурување на Македонија како и во име на 

Министерството за здравство дозволете ми да го поздравам и подржам овој 
Симпозиум и се надевам дека предавањата и дискусијата ќе придонесат за носење на 
заклучоци кои ќе може да се имплементираат во Македонија.  

Веруваме дека оваа соработка која е започната со Франција ќе прерасне во 
успешен долгорочен проект кој ќе се продлабочи и во иднина и истатиот ќе допринесе 
за општо национално, но и хумано добро. 

 
Воедно сакам да им се заблагодарам на гостите од Франција за нивниот интерес  

и несебично залагање како и за времето кое го одвојуваат за развој на кадаверичната 
трансплантација во Македонија. 

 
Во оваа прилика би сакал да ја истакнам благодарност и до докторската фела 

која со нивната посветеност најмногу придонесуваат за развој на трансплантацијата.  
 
 
Ви благодарам! 


