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Ппшитувана г-д Спфијанпва, 
Ппшитуван г. Александар Петрпвски, 
Ппшитувани присутни,  
Ппшитувани претставници на медиумите, 
 
Ми претставува задпвплствп, вп име на Фпндпт за здравственп 
псигуруваое на Македнија да ја ппддржам кампаоата за едукација на 
јавнпста за навременп преппзнаваое на нарушуваоата на растпт.  
 
Какп дел пд свпите активнпсти, ФЗОМ пдржа рабптни спстанпци сп 
здружениетп на градани “Раст“, на кпи се разгпвараще за прпблемите сп 
кпи тие се сппшуваат, какп и изнапдаое на нашини за нивнп рещаваое. 
Еднп пд бараоата беще и 
мпжнпста за ппдигаое на 
терапија за хпрмпн за раст 
еднащ вп три месеци, 
наместп дпсегащната 
пракса, еднащ месешнп.  
 
Сакам да истакнам дека 
Фпндпт ја дава свпјата 
целпсна ппддрщка на пваа 
кампаоа за едукација на 
јавнпста за навременп 
преппзнаваое на 
нарущуваое на растпт. Ппдигаое на свеста и на рпдителите, и на 
здравствените рабптници е пд взаемен интерес на сите нас. Навременптп 
и ранп детектираое на пва забплуваое кај децата ќе резултира сп 
ппдпбрп лекуваое, ппдпбар развпј и ппгплема спцијализација на децата 
и ппщтествптп, а истпвременп ќе влијае на намалуваое на трпщпците и 
на рпдителите и на институциите.  
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Фпндпт вп спрабптка сп Клиниката за детски бплести дпјде дп заеднишки 
заклушпк дека ппстпи медицинска, нп и административна пправданпст вп 
реализацијата на ппдигаоетп на терапијата на дешиоата сп пптреба пд 
хпрмпн за раст. Благпдарение на нащата спрабптка сп здружениетп 
“Раст“, какп и сп 
ппддрщка на лекарите - 
специјалисти пд Клиника 
за детски бплести, пд 
февруари пваа гпдина ќе 
им се пвпзмпжи на 
децата да дпадаат на 
секпи три месеци кај 
свпите лекари на 
клиниката на кпнтрпла на 
висината на растпт и 
впеднп да им се издава 
трпмесешна терапија врз 
пснпва на упат кпј избранипт лекар ќе гп издава еднащ гпдищнп. Ова е 
исклушпк пд нашинпт на упатуваое за пни кпи дпадаат на Клиниката за 
детски бплести самп за ппдигнуваое на терапијата (хпрмпн за раст). 
 
Придпбивките пд ваквипт нашин на ппдигаое на терапијата за сите 
шинители вп здравственипт систем се следниве: 
 

 Тпа знаши дека 100 дешиоата кпи имаат пптреба пд хпрмпнпт за 
раст сега мпжат да дпјдат еднащ на три месеци и да ја ппдигнат 
терапијата за сите три месеци. Сп пва се намалуваат ппсетите вп 
здравствените устанпви наместп пд дпсегащните 24 ппсети 
гпдищнп се сведуваат на самп 5 ппсети гпдищнп. 

 Истп така се щтеди времетп и парите на рпдителите кпи заеднп 
дпадаат сп дешиоата при ппдигаое на терапијата вп Клиниката за 
детски бплести. Избегнуваое на бараоата за денпви пд гпдищен 
пдмпр, а пва пспбенп се пднесува за дешиоата кпи дпадаат пд 
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другите градпви на РМ, сппред ппдатпците на здружениетп, тпа се 
приближнп пкплу 50 дешиоа. 

 Придпбивки имаат и здравствените устанпви, затпа щтп ќе 
придпнесе за намалуваое на дпсегащните месешни гужви. 
Еднпкратнптп дпадаое вп три месеци кпга се прават и телесните 
мереоа ќе им пвпзмпжи на дпктприте ппвеќе време за пвие 
дешиоа, нп и ќе придпнесе за избегнуваое на пптенцијалните 
забплуваоа кпи мпже да се трансиминираат на пвие пред се 
здрави деца какп и ппвеќе време за матишните лекари. 

 
Сппред дпгпвпренипт План за вид и пбем на здравствени услуги за 
специфишна терапија, пднпснп пбезбедуваое на хпрмпн за раст на 
Клиниката за детски бплести, утврден е услпвен бучет за месешна 
терапија за 100 деца. 
 
Ппшитувани, Фпндпт им стпи на распплагаое на здруженијата на градани, 
на кпмприте, здравствените рабптници, сите други надлежни институции 
вп државата какп и на псигурениците за предлпзи вп наспка на 
превенираое на здравјетп на псигурениците.  
 
Отвпрени сме за спрабптка на дистрибуција преку медицинската мрежа 
на устанпви кпи имаат дпгпвпр сп Фпндпт за едукативнипт материјал 
какп щтп е Регистар на пациенти сп щтп ќе се намали агпнијата барем 
преку кратеоетп на непптребнптп лутаое вп системпт.  
 
Мптптп на Фпндпт е дека сите заднп и при пграничени финансиски 
средства мпжеме да ппстигнеме ппвеќе за нашите псигуреници. 
 
 


