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ИЗВЕСТУВАЊЕ 

Работен состанок помеѓу директорот на ФЗОМ, м-р Маја Парнарџева Змејкова и  

Годфри Вокер, меѓународен консултант на УНФПА за репродуктивно здравје 

 и претставници на Канцеларијата на  

Фондот за население на Обединетите нации - УНФПА  

Фондот за здравствено осигурување одржа работен состанок со претставници на Канцеларијата на 

Фондот за население на Обединетите нации – УНФПА и со меѓународниот консултант на УНФПА, г. 

Годфри Воекер. Целта на состанокот беше да се утврдат можните рамки на соработка во врска со 

реализирање на актвиности од Акциониот план за  намалување на матернална, перинатална и доенечка 

смртност за 2013-2014 година. Овој Акционен план беше усвоен на седница на Влада на Република 

Македонија на 29.06.2013 година.  

На средбата се дискутираше за сегашната состојба во 

Република Македонија поврзана со активностите за 

репродуктивно здравје. Директорката Парнарџиева 

Змејкова го информираше г. Годфри Вокер како и 

преставниците на Кнцеларијата на УНФПА кои се 

механизмите за начинот и методологијата за 

утврдување и донесување на Листата на лекови кои 

паѓаат на товар на Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија. Стана збор и за 

модерната контрацепција и примена на истата од 

страна на младата попуплација во Македонија.  

 

Фондот укажа на важноста од едукација за заштита на сексуалното здравје и информираше кои се 

превентивните мерки и активности за заштита сексуално преносливите инфекции, кои ги превзема 

ФЗОМ во рамките на своите надлежности, како на пример преку избор на матичен гинеколог и 

спроведување на целите кај матичните гинеколози како реализирање на ПАП тест, колпоскопија по 

индикација на позитивен ПАП тест како и микробиолошките тестирања.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Г. Годфри Вокер информираше за Студијата за 

сегментација на пазарот, во која тој ќе учествува 

во соработка со локални консултанти и со 

поддршка на релевантни институции и 

организации во државата. Студијата има за цел 

да се дефинараат ранливи категории на граѓани 

од аспект на планирање на семејството со цел 

обезбедување на услуги и производи за 

репродуктивно здравје, која ја спроведува 

канцеларијата на УНФПА во Скопје.  

 

 

Како заокружување на состанокот, беше договорено на следната средба да се допрецизира улогата и 

поддршката која Фондот за здравствено осигурување ќе ја обезбеди на УНФПА, како и кои се 

можностите на Канцеларијата на УНФПА да помогне во реазлирање на некои од активности на ФЗОМ а 

се од заеднички интерес.  

Со почит, 

ФЗОМ   


