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Дата: 30.09.2013 

ИЗВЕСТУВАЊЕ 

Работна посета на директорот м-р Маја Парнарџиева Змејкова во Кратово 

 

Директорката на Фондот за здравствено осигурување на Македонија м-р Маја Парнарџиева 

Змејкова денес е во еднодневна работна посета во Кратово.  

 

Директорката на Фондот за здравствено осигурување на Македонија м-р Маја Парнарџиева 

Змејкова и нејзиниот работен тим денеска се во еднодневна работна посета во Кратово. ФЗОМ 

сака да ја информирајавноста дека Кратово е град кој има најмногу дистрибуирани електронски 

здравствени картички, и се очекува до крајот на оваа година во Кратово веќе да не се издаваат 

сини картони. 

 

  

Во рамките на својата посета, директорката Парнарџиева Змејкова прво се сретна со граѓаните на 

Кратово. На средбата со нив таа размени искуства во однос на работењето на подрачната служба 

на ФЗОМ во Кратово, како и за задоволството од здравствените услуги кои ги добиваат 

осигурениците во Кратово. Оваа средба се одржа во 10:30 часот. 

 

Во 11:30 часот Парнарџиева Змејкова оствари средба со градоначалникот на Кратово, Мите 

Андоновски. На оваа средба се разговараше за прашања од взаемен интерес, а кои се во корист на 

граѓаните на Кратово кои истовремено се и осигуреници на ФЗОМ. Беше разговарано и за 

достапноста на здравствените услуги и беше констатирано дека Кратово се соочува со недостиг од 

лекари во руралните подрачја. Затоа, ФЗОМ сака да упати апелк за во двете села во Кратовско, 

селото Секулица и селото Страцин во чии рурални амбуланти нема доктори. 

Со задоволство беше утврдено дека достапноста на лековите во аптеките во Кратово е на 

задоволително ниво. 
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Во 12 часот се реализираше и средба со приватните здравствени установи и коморите за да се 

 слушнат и нивните мислења и предлози за соработката со ФЗОМ. 

 

Посетата на Кратово е во рамките на редовните посети на директорката на ФЗОМ  во подрачните 

служби и е во насока на унапредување на условите за работа и подигнување на квалитетот на 

здравствените услуги.  

 

Со почит, 

ФЗОМ 

 


