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

 

 Дата: 17.04.2013 
   

 
Почитувана г.ѓ. Лилјана Рајчевска, 
Почитуван г.ѓ. Виолета Дејанова,  
Почитувани претставници на медиумите,  
 
 
Ми претставува задоволство, во име на Фондот за здравствено осигурување на 
Македнија да ги поддржам напорите за одбележување на Светскиот ден на 
хемофилија под мотото „Да го затвориме јазот! Подеднаков третман за сите“ 
 
     
 
Фондот за здравствено осигурување 
на Македонија во 
изминатиот  период одржа средби 
со повеќе граѓански здруженија на 
пациенти. Целта на средбите беше 
зајакнување на меѓусебната 
соработка како и презентирање на 
планираните активности во 2013 
година од страна на здруженијата. 
Имено сакаме да ги подржиме сите 
активности кој се однесуваат кон 
унапредување и подигнување на 
здравствената состојба на нашите 
осигуреници.  
 
Во јуни 2012 година повеќе од 300 лица болни од хемофилија добија здравствени 
услуги во првиот Национален центар за хемофилија во рамките на скопските клиники. 
Досега овие лица терапиите и прегледите, кои треба да ги прават најмалку два пати 
годишно, ги добиваа во зградата на трансфузиологија заедно со сите останати 
пациенти, а станува збор за хронично болни лица на кои им се потребна постојани 
простории, отворени 24 часа. Во Република Македонија секоја година се регистрираат 
околу 4-5 новозаболени од хемофилија меѓу кои има и деца. 
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Почитувани, Фондот им стои на 
располагање на здруженијата на 
граѓани, на коморите, здравствените 
работници, сите други надлежни 
институции во државата како и на 
осигурениците за предлози во 
насока на превенирање на здравјето 
на осигурениците како и 
подобрување на квалитетот на 
здравствените услуги.  
   
Фондот би сакал да апелира до сите 
институции да имаат разбирање и 
да им ја пружат неопходната 
поддршка и внимание на децата 

како и на сите лица со хемофилија во нивниот стремеж за поквалитетен живот и 
желбата за целосна интграција во општеството. Да не заборавиме дека имаме 
одговорност да им овозможиме на децата кои имаат хемофилија, да бидат 
прифатени како еднакви и да им помогнеме нивните проблеми помалку да ги 
чувствуваат, почнувајќи од градинките, училиштата и факултетите па се до редовното 
вработување и обезбедување на еден квалитетен и достоинствен живот.    
 
Со почит, 
ФЗОМ 


