
Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје 
Тел.:  02 3289 000 
ИНФО ЛИНИЈА  0800 33 222 
(БЕСПЛАТНА)   
Е-пошта:  info@fzo.org.mk 

                                                           Web:                                                   

www.fzo.org.mk              

 

Дата: 15.10.2013 

ИЗВЕСТУВАЊЕ 

За реализирана работна посета на здружение на граѓана НОРА и за добиена 

благодарница за ФЗОМ од Македонската ревматолошка асоцијација  

 

На покана на Лазо Ефремов, претседател на здружението на граѓани НОРА и на Драган 

Чичиќ, поранешен претседател на НОРА, денес новите простори на НОРА ги посети 

директорката на ФЗОМ, м-р Маја Парнарџиева Змејкова и нејзиниот тим.  При посетата, беа 

опфатени неколку теми. Се разменија и информации за тоа во колкав обем се исполнети 

заклучоците од претходните средби во ФЗОМ. 

     

 По заедничка консултација договорено е од НОРА да испратат до Фондот 

презентација за рана дијагноза на ревматидните заболувања. Директорката 

Парнарџиева Змејкова предложи оваа презентација да биде објавена и на веб 

страницата на Здружението на приватни лекари на Македонија, со што е согласна и 

претедателката на ЗПЛРМ др. Лили Дервишова Чолакова.  

 Втората точка околу која се утврди зеднички став и на НОРА и на ФЗОМ е дека е 

неопходно да се изготват протоколи за лекување на ревматоидните заболувања. 

 Тимот на НОРА се заложи за можноста од проширување на позитивната листа на 

лекови на товар на ФЗОМ и предложи либерализација на пазарот на лекови, што би 

било во рамките на постоечки буџет за биолошките лекови.  

На состанокот накусо се разговараше и за досегашните успешно спроведени заеднички 

проекти на НОРА и на ФЗОМ, а притоа беше споменато и изготвувањето на флаери за НОРА, 

дистрибуција на печатените материјали, едукација на матичните лекари за ревматоидните 

заболувања.  
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За досега покажаното разбирање, почит и градење доверба, на Фондот му беше доделена 

ПЛАКЕТА за особен придонес во развојот на ревматологијата во Република Македонија 

денес.  

 

 

Оваа плакета на ФЗОМ му ја додели претседателот на Македонската ревматолошка 

асоцијација проф. др. Снежана Мишевска Перчинкова на Вториот македонски 

ревматолошки конгрес со меѓународно учество – МААР 2013.  

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   


