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Дата: 21.09.2013 

ИЗВЕСТУВАЊЕ 

Одржана работна средба на директорот на ФЗОМ со  

здружението на граѓани за цистична фиброза ЦФ  

Фондот за здравствено осигурување продолжува со соработката и  со 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 Снежана Бојчин, Претседател на 

здружение на граѓани за цистична фиброза.  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.  

 

 

Како зеднички теми на интерес каде може зедно да се влијае на подобрување на здравствените услуги 

за пациентите со цистична фиброза ЦФ, кои во моментов се 171, беа разгледани следниве облaсти:  

 Најава за посета на бугарското здружение на граѓани со цистична фиброза во Република 

Македонија. Причина за посетата е можноста на бугарското здружение на граѓани за цистична 

фиброза да ги скенираат решенијата кои се применети во Република Македонија и да добијат 

информации како успеале пациентите во Македонија да добијат одлична здравствена заштита. 

Притоа беше истакната благодарност од Претседателот на здружението за личното залагање на 

директорката Парнарџиева Змејкова за изнаоѓање на решенија кои се од голема корист за 

пациентите со цистична фиброза, и токму затоа ФЗОМ може да послужи како модел за пример 

како да се помогне на пациентите со цистична фиброза. 
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 На иницијатива на ФЗОМ, здружението на граѓани со цистична фиброза е во финална фаза на 

изготовка на едукативни постери со објаснување за цистична фиброза, како и за MRSA. ФЗОМ со 

задоволство се согласи да биде покровител и да помогне во дистрибуција на Плакатите за 

хигиена во врска со MRSA и на Водичот за пациенти со ЦФ. 

 Здружението треба да достави листа на пациенти изработена од клиника во однос на 

целокупната потребна терапија на пациентите со цистична фиброза. 

 Здружението на граѓани со цистична фиброза се обврза да побара од страна на Бирото за лекови 

намалување на цената Кreon, а ФЗОМ се обврза кога ќе се прави наредната ревизија на цените 

на лекови при претсојните преговори со добавувачите на лекови, да се избори за дополнтиелно 

намалаување на цената на лекот  Кreon. 

 Исто така ФЗОМ покажа подготвеност да провери зошто лекот rifampicin не се носи од страна на 

Алкалоид дооел и Македонија лек, како еден од  потребните лекови во терапијата на оваа 

болест. 

 

  

 

Директната соработка на Фондот со здруженијата на граѓани освен што дава непосреден и реален увид  

во тоа како најефикасно може да се унапреди квалитетот на здравствени услуги согласно модерните 

светски трендови во нашите здравствени установи, истовремено дава и можност да се слушне 

мислењето на граѓаните како на еден ефикасен начин да се олеснат постоечките процедури каде има 

можност и какво е задоволството од постоечите услуги кои осигурениците ги добиваат во нашите 

здравствени установи. 

Со почит, 

ФЗОМ   


