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СООПШТЕНИЕ 
Апликација за крвпдарителствп „Биди Хуман“ 

 
Фпндпт за здравственп псигуруваое на Македпнија има пспбена шест и задпвплствп 

да Ве инфпрмира дека денес, 11 септември 2012 гпдина, на Институтпт за трансфузипна 
медицина на Република Македпнија вп присуствп на Директпрпт на ФЗОМ м-р Маја 
Парнарчиева Змејкпва, деканпт на Факултетпт за инфпрматишки науки и кпмпјутерскп 
инжинерствп прпф. Димитар Трајанпв и директпрпт на институтутпт за трансфузипна 
медицина прим.др. Ристп Дукпвски се прпмпвираще нпва алатка за прпмпвираое и 
унапредуваое на крвпдарителствптп вп Република Македпнија - „БИДИ ХУМАН (BE 
HUMANE)“. 

Станува збпр за 
апликативнп рещение за 
„паметни“ телефпни 
израбптенп пд страна на група 
на студенти пд Факултетпт за 
инфпрматишки науки и 
кпмпјутерскп инжинерствп ппд 
надзпр на прпф. Владимир 
Трајкпвиќ вп спрабптка сп 
институтпт и сп ппдрщка пд 
ФЗОМ. Апликацијата има за цел 
да инфпрмира за нпвините и 
претстпјните крвпдарителски 
акции вп Република 
Македпнија. Она щтп е 
неппхпднп да гп има секпе 
заинтерсиранп лице е паметен телефпн сп ANDROID, WINDOWS и iPHONE пперативен систем 
на кпи ќе треба да се превземе апликативнптп рещение на еден пд следниве линкпви: 
iPhone:  
http://itunes.apple.com/mk/app/be-humane-blood-donation/id537062658?mt=8  
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.accurabuild.behumane&feature=search_resul
t#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5hY2N1cmFidWlsZC5iZWh1bWFuZSJd  
Windows Phone:  
http://www.windowsphone.com/en-US/apps/322a0c44-6596-46a1-94d5-1d90e3a0052f  

истпвременп апликацијата мпже да се превземе пд пфицијалната веб страна на 
Фпндпт за здравственп псигуруваое на Македпнија www.fzo.org.mk какп и веб страната на 
Факултетпт за инфпрматишки науки и кпмпјутерскп инжинерствп 
http://bidihuman.finki.ukim.mk каде мпжете ппдеталнп да се инфпрмирате какп и да гп 
превземете апликативнптп рещение.  
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Би сакале да 

пптенцираме дека сп 
гпренаведенптп апликативнп 
рещение се дппплнува 
дпсегащнипт нашин на 
инфпрмираое за нпвпстите и 
крвпдарителските акции вп 
Република Македпнија и е 
наменетп за прпмпвираое на 
крвпдарителствптп кај 
ппмладата пппулација кпја е и 
најгплем кприсник на пвпј тип 
на технплпгија. 

 
Фпндпт за здравственп 

псигуруваое на Македпнија и 
Факултетпт за инфпрматишки науки и кпмпјутерскп инжинерствп и вп иднина ќе прпдплжат 
да прпмпвираат слишни прпекти и притпа пптпищаа мемпрандум за спрабптка. 
 

Со почит, 
      ФЗОМ 


