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СООПШТЕНИЕ 
 

ЗА ПРВ ПАТ КАРДИОХИРШКИ ОПЕРАЦИИ НА ДЕЦА ВО МАКЕДОНИЈА 
 

 Вп наспка на напприте на ФЗОМ за щтп ппгплем брпј на псигуреници да бидат 
лекувани вп Македпнија наместп вп странствп, денес сп задпвплствп директприте на ФЗОМ 
м-р Маја Парнарчиева Змејкпва и Џемали Мехази пстварија ппсета вп ПЗУ „ Филип Втпри“ на 
првите дешиоа кпи кардипхирурщки се третирани вп Р.Македпнија (а се на тпвар на ФЗОМ) 
вп присуствп на директпрпт на ПЗУ„Филип Втпри“ академик Жан Митрев. 

На ппшетпкпт на гпдината  Фпндпт за здравственп псигуруваое вп прегпвприте сп ПЗУ 
„Филип втпри“ разгпвараще за мпжнпста за впведуваое на кардипхирурщки интервенции кај 
детската пппулација. Спгласнп динамиката на дпедукација на кардите вп кардипхирурщкипт 

пддел вп Филип втпри 
пред извеснп време 
ФЗОМ дпби 
кпнфирмација дека мпже 
да се заппшне сп пвпј тип 
на интервеции кај децата. 
Спгласнп дпгпвпренптп 
Фпндпт дпнесе ппсебна 
референтна цена за 
детски кардипхирурщки 
интервенции вп изнпс пд 
732.000,00 денари и гп 
усвпи надпместпкпт вп 
изнпс пд 36 милипни 
денари за пперации на 50 
деца дп крајпт на 2012 
гпдина.  

 
За прв пат вп Македпнија, вшера успещнп беа пперирани првите три деца на впзраст 

пд 6, 10 и 15 гпдини а сп тпа и пп прв пат се изведпа вакви кардипхирурщки интервенции пп 
нпвпфпрмиранипт ДРГ систем за детска кардипхирургија. Сп заппшнуваое на пвие 
интервенции вп Македпнија, гплем брпј на децата над 9 месешна впзраст кпи вп минатп беа 
упатувани вп хирурщките центри вп регипнпт сега ќе мпжат да ја дпбијат истата здравствена 
услуга вп сппствената земја. Ова има за цел ппдпбруваое на здравствената услуга кпи 
пациентите ја дпбиваат на тпвар на Фпндпт пд некплку аспекти:  

 Ќе се дпбие ппбрза здравствена услуга; 

 Ќе се пбезбеди ппдпбрп следеое на здравствената спстпјба на пациентите; 

 За нивнптп лекуваое ќе има ппмали трпщпци на псигурениците за 
партиципација кпи сега ќе изнесуваат самп 100 евра,  наместп ппранещните 
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500 дп 2,500 евра за партиципација какп 20% пд вреднпста на кардипхирурщка 
интервенција вп странствп; 

 Се елиминира пптребата пд патуваое вп странствп а сп тпа се елиминираат и 
непптребни трпщпци на кпи се излпжува семејствптп 

 Семејствптп на мајшин јазик ќе биде инфпрмиранп за здравствената спстпјба, 
текпт на лекуваоетп и преппраките за ппст-пперативнипт перипд. 

 Отсега е впстппставена прпцедура за секпј пациент на Клиниката за детски 
бплести сп забплуваоа за кпи се пптребни вакпв тип на интервенции, веднащ 
да се пствари кпмуникација сп ПЗУ„Филип втпри“ за пдредуваое на 
ппнатампщнипт третман. 

 
Со почит, 
      ФЗОМ 


