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ИЗВЕСТУВАЊЕ 

За реализирана работна посета на здружение на граѓани НЕФРОН  

Фондот за здравствено осигурување 

продолжува со соработката и  подршката на 

активностите на здруженијата на граѓани 

(пациенти) во Македонија и во таа насока 

директорот на ФЗОМ м-р Маја Парнарџиева 

Змејкова и нејзиниот тим одржа работна 

средба со претседателот на здружението 

Нефрон и неговиот тим, Душко Ѓорѓиев,  

Претседател на здружението НЕФРОН со 

Љубинко Трпеноски и Павлинка Балиска. 

Тема на разговор на оваа редовна средба 

беше да се утврди во колкав обем се 

исполнети заклучоците од претходните средби во ФЗОМ, односно колкав е напредокот на 

реализација на активностите на здружението.  

 На средбата стана збор за јавно-приватното партнерство во здравството при што се 

утврдија кои се следните  чекори кои ќе се преземат од страна на ФЗОМ и НЕФРОН 

во насока на квалитетна контрола на здравствените услуги.  

 Тимот на НЕФРОН укажа на потребата за отварање на регионални нефролошки 

амбуланти, односно центри согласно бројот на пациенти . 

 Можноста од ревидирање на цената на домашната дијализа беше третото важно 

прашање за кое се дискутираше на состанокот. 

 Стана збор и за лекови на овие пациенти, односно тимот на НЕФОРН упати барање 

за проширување на позитиванта листа на лекови на товар на ФЗОМ. 

На состанокот накусо се разговараше и за досегашните успешно спроведени заеднички 

проекти на НЕФРОН и на ФЗОМ, како што се: 

1. Воведување на евиденција на пациенти на дијализа 

2. Едукација на матични лекари за рана детекција на бубрежни заболувања 

3. Воведување на  протоколи за спроведување на дијализа и контрола од страна на 

ФЗОМ 
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Фондот продолжува со практиката  да остварува редовни директни средби со здруженијата 

на граѓани за да се утврдат најефикасните модалитети за унапредување на квалитетот на 

здравствени услуги согласно модерните светски трендови во нашите здравствени установи, 

и согласно потребите на самите пациенти и осигуреници.  

Со почит, 

ФЗОМ   


