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СООПШТЊНИЕ 

Одбележување на Европскиот ден на дарување на органи – обраќање на директорката на 

ФЗОМ, м-р Маја Парнарџиева-Змејкова  

Исклучително е важно, секој од нас, да најде барем пет минути и да поразговара со 

членовите на своето семејство за важноста од спасување нечиј живот. Органодарителството е 

врв на хуманоста и токму затоа, Фондот посветено работи на неколку проекти со кои 

органодарителите се изедначија со крводарителите и тие нема да плаќаат партиципација за 

здравствени услуги. Истовремено, ФЗОМ е фокусиран на превенцијата, преку проектот за 

превенција, во соработката со матичните лекари за подигнување на јавната свест за 

бубрежните заболувања. 

За своите заложби околу 

органодарителството и 

трансплантацијата, ФЗОМ 

доби пофалба и од Владата 

на Република Македонија, 

што е обврска за уште 

поквалитетно спроведување 

на проектите.  Сето ова го 

истакна во своето обраќање 

на одбележувањето на 

Европскиот ден на дарување 

органи, директорката на 

ФЗОМ, м-р Маја 

Парнарџиева-Змејкова, кое трета година по ред се одбележува и во Македонија, а е во 

организација на Здружението на граѓани Нефрон.  

Со дозвола од Европскиот директорат за квалитет на лекови и медицина, здружението 

„Нефрон“ ја преведе и ја објави  брошурата „Органодарителство - Ајде да зборуваме за тоа“, 

која е збир на информации за донирањето органи за трансплантација, лекување и спасување 

друг живот. Во брошурата се содржани сите важни информации кои ќе му помогнат на секој 

од нас, да ја осознае суштината на медицинската процедура на трансплантација и на 

дарувањето органи по смртта како највисок хуман акт и чин на човекољубие со кој може да 

се спаси друг живот.  
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Оваа брошура ќе биде достапна и на веб страната на ФЗОМ (www.fzo.org.mk) 

Европскиот ден за донирање органи во земјите на Европа се одбележува секоја втора сабота 

од октомври. Советот на Европа има развиено унифицирано лого, идеи и програми за 

одбележување на денот во сите земји. Секоја година една земја-членка е носител на овие 

активности, а годинава тоа е Италија.  
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