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СООПШТЕНИЕ 
 

Прва работилница за едукација на пензионерите во 2015 година  
 

Новините и олеснувањата за користење на ортопедските помагала и лековите, беа тема на 

денeшната прва едукативна работилница за пензионерите, што се одржа во Здружението на 

пензионери на Карпош. Ове е прва од планираните 30 работилници за 2015 година, за 

зголемување на информираност на пензионерите преку презентирање на најновите 

информации за  новините од доменот на лековите и ортопедските помагала. Едукативните 

работилници кои минатата година ФЗОМ ги започна како проект, се во организација и 

соработка со Сојузот на здруженија на пензионери и на Црвениот Крст на Македонија, и тие е 

планирано да продолжат во текот на целата 2015 година. 

      

                  
Директорката на ФЗОМ, м-р Маја Парнарџиева-Змејкова го изрази своето задоволство од 

одличниот прием на досега одржаните едукативни работилници, вкупно 19 во минатата 

година.  Како што нагласи таа, поради големиот интерес и на барање на самите пензионери, 

оваа година во фокусот на средбите со пензионерите се темите за кои тие покажаа најголем 

интерес, а тоа се снабдувањето со лекови  и користењето на ортопедските помагала.  

Пензионерите преку овие средби добиваат можност и информации од прва рака од стручните 

лица на Фондот за здравствено осигурување за сите новини од двете дефинирани области.  

Истовремено пензионерите на овие работилници ги поставуваат сите прашања и дилеми од 

сферата на здравственото осигурување, како и предлози за нови теми или подобрувања на 

определени состојби, кои се во надлежност на Фондот, а за кои ние изнаоѓаме поефикасни 

решенија.  
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Претседателот на Сојузот на пензионери на Македонија, Драги Аргировски се заблагодари за 

досегашната одлична соработка, но и за подготвеноста која во континуитет ја покажува ФЗОМ, 

не само во доменот на одржување на работилници, туку и за поддршката да се изнајдат 

ефикасни решенија за барањата на пензионерите, а се во надлежност на ФЗОМ. Токму затоа и 

оваа 2015 година со задоволство ќе продолжиме да разменуваме идеи и предлози за 

подобрување на состојбите, истакна Аргировски. 

 

За едукација на пензионерите за прашања за ортопедки помагала своја презентација имаше 

Бранко Аџигогов, советник на директорката во ФЗОМ, а за новините од областа на лековите 

своја презентација имаше Кристина Христова, директор на сектороот фармација.  

 

Овие едукативни работилници имаат за цел да го зголемат нивото на информираност на 

пензионерите за овие области и се додека има интерес, ФЗОМ ќе продолжи непосредно да ги 

информира осигурениците за сите теми кои се од нивниинтерес.  

 


