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СООПШТЕНИЕ 

За учество на ФЗОМ на одбележување на 10-годишнина на Здужение на 
бубрежно болни „Нефрон„ 

 

„Органодарителство – највисок чин на човекољубие – aјде да зборуваме за тоа“ е 
насловот на брошурата промовирана на денешната прес конференција, во 
организација на Здружението на бубрежно болни граѓани „Нефрон“. Д-р Љубинко 
Трпеноски, претседател на „Нефрон“ во своето поздравно обраќање укажа дека 
без поддршката на медиумите, денес состојбата со статусот на пациентите со 
бубрежни заболувања би била сосема поинаква. Тој  потсети дека Здружението 
своите активности ги започнало со мотото „Не можеш да добиеш ако не 
побараш“, но денес ова мото е заменето со посовремено - идентично на мотото 
на Меѓународната федерација на бубрежно болните, а тоа е „Не можеш да бараш 
додека не понудш нешто “ . 
 

     
За нејзиниот личен ангажман, како и за ангажманот на ФЗОМ, претседателот 
Трпеновски и искажа лична благодарност на директорката на ФЗОМ, м-р Маја 
Парнарџиева Змејкова, за која рече дека е најверен поддржувач на ова 
здружение.  
 
Парнарџиева-Змејкова, честитајќи го 10-годишниот јубилеј на здружението, се 
осврна на почетоците од соработката, кога пред 3-4 години ја започна практиката 
на средби со здуженијата на граѓани.  Во овие средби, претставниците на 
„Нефрон“ влегоа разочарани од тогашната состојба  во здравствениот систем и 
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грижата за оваа категорија на граѓани, за денес , по 3-4 години интезивна 
комуникација и работа на многу заеднички проекти, тие да се чувствуваат 
задоволни од  грижата што се води за нив.  
 
Едно од решенијата за овие пациенти е и трансплантацијата, која претставува 
најдобра алтернатива за  бубрежно болните, но и за други заболувања. Желба е 
како систем од 2014 година да донираме органи и да има трансплантација на црн 
дроб, бубрези, срце, кожа, но и на коскена срцевина. Фондот активно учествуваше 
во изготвувањето на подзаконските акти, законот е донесен, назначен е и 
национален координатор а Фондот помогна и во изготвувањето на акцискиот 
план, нагласи Парнарџиева-Змејкова. 
 
Според Парнарџиева-Змејкова, би било добро сите да  почнеме да размислуваме 
да станеме дарители на крв, на органи, на коскена срцевина.  Празниците кои се 
пред нас се одлична можност да даруваме живот за повеќе луѓе  за тие да можат 
да  живеат подолго и подостоинствено, благодарение на нашата хуманост.  
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