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СООПШТЕНИЕ 

 

Од октомври намалување на посети во здравствени установи на децата кои примаат хормон 

за раст од 24 посети годишно само на 5 посети годишно    

 
  

  Почитувани, 

 

Во изминатиот период како дел од своите активности ФЗОМ одржаа многубројни работни состаноци со 

здруженијата на граѓани  на кои се разговараше за проблемите со кои тие се соочуваат, како и 

изнаоѓање на начини за нивно решавање. Токму денешниот настан на кој се презентира намалување на 

административната гилотина произлезе од работните среди со здружението Раст. 

Во изминатиот период во ФЗОМ се одржаа три работни 

средби со здружението “Раст“ на кој се разговараше за 

активностите  и  проблемите со кој се соочуваат 

осигурениците кои имаат потреба од хормон за раст. Едно 

од барањата беше и можноста за подигање на терапија за 

хормон за раст еднаш во три месеци, наместо досегашната 

пракса, еднаш месечно.  Фондот достави барања до 

Клиниката за детски болести при што се дојде до 

заеднички заклучок дека постои медицинска, но и 

административна оправданост во реализацијата на 

подигањето на терапијата на дечињата со потреба од 

хормон за раст. Благодарение на нашата соработка со 

здружението “Раст“, како и со поддршка на лекарите - специјалисти од Клиника за детски болести, од 

октомври им се овозможи на децата да доаѓаат на секои три месеци кај своите лекари на клиниката на 

контрола на висината на растот и  воедно да им се издава тромесечна терапија  врз основа на упат кој 

избраниот лекар  ќе го издава еднаш годишно. Ова е исклучок од начинот на упатување за они кои 

доаѓаат на Клиниката за детски болести само за подигнување на терапијата (хормон за раст).  

 

Директорката на ФЗОМ м-р Маја Парнарџиева -Змејкова ги истакна придобивките од ваквиот начин на 

подигање на терапијата: 

 

• Тоа значи дека 100 дечињата кои имаат потреба од хормонот за раст сега можат да дојдат еднаш 

на три месеци и да ја подигнат терапијата за сите три месеци. Со ова се намалуваат посетите во 

здравствените установи наместо од досегашните 24 посети годишно се сведуваат на само 5 

посети годишно. 

• Исто така го штеди времето и парите на родителите кои заедно доаѓаат со дечињата при 

подигање на терапијата во Клиниката за детски болести. Избегнување на барањата за денови од 
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годишен одмор, а ова особено се однесува за дечињата кои доаѓаат од другите градови на РМ, 

според податоците на здружението, тоа се приближно околу 50 дечиња.  

• Придобивки имаат и здравствените установи, затоа што ќе придонесе за  намалување на 

досегашните месечни гужви.  Еднократното доаѓање  во три месеци кога се прават и телесните 

мерења ќе им овозможи на докторите повеќе време за овие дечиња, но и ќе придонесе за 

избегнување на потенцијалните заболувања кои може да се трансиминираат на овие пред се 

здрави деца како и повеќе време за матичните лекари. 

• Според договорениот План за вид и обем на здравствени услуги за специфична терапија, 

односно обезбедување на хормон за раст на Клиниката за детски болести, утврден е условен 

буџет за месечна терапија за 100 деца.  

• ФЗОМ е во целост посветен на условен буџет за 100 деца месечно овозможување на поблиска 

достапност на здравствените услуги за своите осигуреници како и подигнување на квалитетот на 

пружените услуги на што повисоко ниво. 

 

 

Претседателот на здружението Раст, г-дин Александар 

Петрески, изрази јавна благодарност за напорите на ФЗОМ 

да им излезат во пресрет на нивните барања, со што укажаа 

на истите придобивки кои ги имаат дечињата и нивните 

родители. Тој најави дека во блиска иднина е реализација 

на проектот  “Капмањата за јавно подигнување на свеста за 

децата со проблеми во растот“ за што има добиено и 

писмена поддршка од ФЗОМ и од Клиниката за детски 

болести. 

  

Со задоволство можам да Ве информирам дека овој настан 

е прв позитивен пример како ФЗОМ со здружението на граѓани заеднички изнајдоа решение на 

тековните потешкотии со кои осигурениците се соочуваат. Ова би сакале да биде поттик кон сите 

здруженија, да ги предлагаат своите идеи и планови и заедно со  Фондот да изнајдат решенија за 

нивните тековни потешкотии. Во најава е и идна соработка со друго здружение кое побара соработка со 

ФЗОМ. За резултатот од соработката ќе бидете навремено информирани.  

 

Овие дечиња имаат нарушување во излачувањето на хормонот за раст кој потекнува од хипофизата, 

обично се открива во детството или во младоста поради постоење на застој во растот или доцнење во 

половото созревање. Раната и навремена дијагностика овозможува подобрување во здравствената 

состојба на овие дечиња, а начинот на третирање  е примање на Хормонот за раст.  

 

Со почит 

ФЗОМ 


