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СООПШТЕНИЕ 

Акциски План за трансплантација 
 

Денес беще презентиран акцискипт план за трансплантација пред струшната јавнпст а 
впеднп беа презентирани 13 ппдзакпнските акти ппврзани сп закпнпт за трансплантација. Вп 
изминатипт перипд интензивнп се рабптеще на израбптка на есенцијалните дпкументи 
пптребни за заживуваое на кадаверишната трансплантацијата вп Р.Македпнија. Овие 
ппдзакпнски акти се директнп ппврзни сп Закпнпт за трансплантација на ткива и пргани и истите 
се пптребни за впсппставуваое на систем кпј е пптребен за Р.Македпнија да се етаблира на 
Еврппската мапа на здравствени системи. ФЗОМ ппкрај пвие дпкументи, активнп рабптеще сп 
здравствените устанпви за впсппставуваое на бучети за транасплантација пд ппзнати дпнпри.  

• Фпндпт пбезбеди средства преку услпвни бучети за: 
– 5 трансплантации на детска хирургија на бубрези и црн дрпб. 
– 20 трансплантации на бубрези на урплпгија. 
– 11 трансплантации на кпскена срцевина на хематплпгија. 

• Фпндпт пбезбеди дппплнителни средства за 70 кадаверишни трансплантации. 
• Фпндпт пбезбеди цена на една трансплантација пд 600.000 ден дп 1 милипн ден. 
ФЗОМ сп гплема ппдрщка на Министерствптп за здравствп, директната инвплвиранпст на 

министерпт Тпдпрпв, Владата на Р.Македпнија, денещнипт ден гп пзнашува какп пресвртница вп 
здравственипт систем и заппшнуваое на интензивнп рабптеое на пплетп на трансплантација 
спгласнп медунарпдните искуства и директивите пд ЕУ. Се надеваме дека пваа пгрпмна залпжба 
пд сите инвплвирани институции набрзп ќе врпди сп плпд и наредната 2013 гпдина да биде 
првата кпја ќе ја нарешеме гпдина на трансплантација. 
Тпшките пд акцискипт план се следни: 

1. Измена на Закпнпт за земаое и пресадуваое на делпви пд шпвешкптп телп заради 
лекуваое ( рпк: април 2012) 

2. Дпнесуваое на ппдзакпнски акти (рпк: април 2012) 
3. Избпр на кппрдинатпр/и ( рпк: мај, 2012) 
4. Изгптвуваое на клинишки патеки на Клиниките кпи се вклушени вп прпцеспт на 

трансплантација (рпк: април, 2012) 
5. Дпбиваое на рещенија пд МЗ за трансплантациски центри, лабаратприи и кппрдинатпри 

(рпк: мај, 2012 ) 
6. Прпграма за трансплантација на Влада (рпк: мај, 2012) 
7. Дпбиваое на медунарпдни акредитации на устанпвите вклушени вп прпцеспт на 

трансплантација ( рпк: 2012/2013) 
8. Медиумска кампаоа (септември, 2012) 
9. Ппшетпк на кадаверишна трансплантација (рпк: мај/јуни, 2012) 
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