
 

Дата: 08.10.2013 

ИЗВЕСТУВАЊЕ 

За добиена благодарница за ФЗОМ од Здружението за борба против рак „Борка“ 

 

Како резултат на долгогодишната соработка и поддршка, на 

шестата национална конференција за рак на дојка што се одржа 

на 07 октомври 2013 во организација на Здружението за борба 

против рак „Борка“, на Фондот за здравствено осигурување на 

Македонија му беше доделена благодарница како промотор во 

борбата против ракот на дојката, како и за придонесот и 

активното вклучување во борбата против ракот на дојката.  

 

Благодарницата во име на директорката на ФЗОМ, м-р Маја 

Парнарџиева Змејкова ја прими најблискиот соработник, Бранко 

Аџигогов. Директорката на Фондот за здравствено осигурување 

на Македонија, м-р Маја Парнарџиева Змејкова, која е на 

службен пат во Париз, во обраќањето преку видео снимка, 

истакна дека набрзо ќе се објават измените во Правилникот за 

ортопедски помагала со кој се предвидува намалување на утврдениот рок на употреба на 

ортопедско помагало – вештачка дојка (силиконска) од 24 на 12 месеци.  

 

 Ова многу ќе значи за жените со извршена 

мастектомија кои го користат ова помагало. 

Обезбедување ново помагало секоја година на товар на 

ФЗОМ ќе значи заштеда на средства за жените кои се 

избориле со оваа злоќудна болест, а се приближно 820 

на број. Оваа година најавувам  изработување план за 

условен буџет за Клиниката за торакална и васкуларна хирургија за вградување имплантант во 

еден акт за жените на кои им е направена тотална мастектомија, истакна Парнарџиева 

Змејкова.  

 

 



 

 
 

 Согласно оваа метода, потенцира таа, се предвидува во еден акт да се изврши отстранување 

на дојката со карцином, врадување на силиконски имплантант, анатомско моделирање на 

дојката и брадавицата, со што жена нема да се изложува на понатамошни операции. 

 Македонија со оваа метода конечно ќе се вклучи во модерните здравствени трендови кога 

станува збор за хируршки интервенции за ракот на дојка. Согласно медицинските критериуми 

од стручниот колегиум на Клиниката за Торако-васкуларна хирургија бројот на жени кои би се 

оперирале во 2014 согласно оваа метода би изнесувал околу 40, додаде Парнарџиева 

Змејкова. 

Со почит, 

ФЗОМ   


