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СООПШТЕНИЕ  

 
Работна посета на директорката на ФЗОМ, м-р Маја Парнарџиева - Змејкова на 

Гевгелија, Валандово и Дојран  
 

Општата болница во Гевгелија во изминативе четири години, од 

аспект на финансиско работење е најуспешната  општа болница,  

според економските параметри кои Фондот ги следи преку 

финансиски конторли. Ова е впечатокот на директорката на 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија м-р Маја 

Парнарџиева-Змејкова од нејзината денешна посета на Општата 

болница во Гевгелија  каде таа, со нејзиниот тим, се сретна со  

првиот човек на оваа здравствена установа д-р Сретко Јованов и 

побара да се продолжи со домаќинското работење на 

менаџерскиот тим. Од директорот Јованов таа  имаше можност 

лично да добие информации за грантот од ИПА фондовите во 

вредност од 430.000 евра за модернизација и унапредување на услугите. Парнарџиева-Змејкова 

истовременo укажа дека кога станува збор за итни случаи, пациентите не треба да се враќаат, 

туку треба веднаш да им се пружи неопходната здравствена  услуга. 

 

Директорката на ФЗОМ, Паранарџиева-Змејкова потоа, во Валандово, ја одржа петтата од 

четиринаесетте работилници наменети за пензионерите за едукација во однос на  нивните 

права од здравствено осигурување,како и  запознавањето со определени здравствени програми 

кои ги финансира ФЗОМ. Едукативните работилници, согласно претходно утврдена агенда, 

Фондот ги организира во соработка со Сојузот на здруженија на пензионери и со Црвениот крст 

на Македонија. Овие едукативни работилници имаат за цел да го зголемат нивото на 

информираност на пензионерите за правата од здравствено осигурување, како и за превенција 

на нивното  здравје за трите најчести незаразни заболувања (кардиолошки, нефролошки 

заболувања и дијабетес). 
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Во рамките на својата посета на овој регион, директорката Парнарџиева-Змејкова оствари 

работен состанок со Борче Стамов, градоначалник на општина Дојран, при што беше детално 

информирана за финализирање на тековните активности за отварање на истурен шалтер на 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија, кој ќе биде сместен во зградата на 

општината и планирано е да започне со работа во јуни 2014 година.  

 

    

 


