
Сојуз на Здруженија на Дијабетичари на Северна Македонија 

 
www.diabetes.mk; szdm.mk@gmail.com 

 

Почитувани новинари, почитувана јавност, 
 
                              БАРАЊЕ ДО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО – од СЗДСМ 
 

Со надеж дека ќе поттикнеме решение на тековни проблеми поврзани со дијабетесот,  
Сојузот на здруженија на дијабетичари,  бара од Министерството за здравство и одМој 
термин веднаш да пристапат кон решавање на проблемите! 
  

На самиот почеток чувствувам потреба од име на над 120,000 пациенти со дијабетес 
во Р. Северна Македонија да изразам јавна почит до Министерството за здравство, до 
Клиниката за ендокринологија и до Националната комисија за дијабетес, затоа што се 
заложија со сите сили и обезбедија  најнова терапија  за третман на нашата состојба. Тука е и 
последниот реализиран тендер за набавка на инсулинска терапија и други антидијабетични 
лекови  согласно  европските искуства. (Ако на овој факт се додаде и тоа дека паралениот 
увоз е регулиран со дополнителни законски и подзаконски акти, како национална пациентска 
организација сме задоволни од нивната посветеност и грижа за нашето здравје.) 
 
Но, исто така како национална пациентска организација не можеме да премолчиме дека 
реализацијата на тендерот во пракса се одвива со голем број на потешкотии.  Во 
следните неколку минути ке ми дозволите да набројам некои од нив: 
 

- Некои од инсулините во програмата “мој термин” се внесени со дупли шифри. Тоа во 
пракса повлече многу проблеми поврзани со промени на инсулинските листи, т.е. 
инсулинот физички присутен во аптеките без можност да се издаде и истото да се 
евидентира во програмот; 

- Со исклучок на пациентите од Скопје, сите други пациенти веќе трет месец се оставени 
без терапијата со Виктоза. Тоа во пракса значи дека нашите пациенти или не примаат 
Виктоза ( директно влошување на нивната здравтсвена состојба) или се приморани 
истата да ја купуваат. Ние сме информирани дека овој производ веќе нема да го 
добиваме преку Министерството за здравство и дека ќе биде заменет со некој понов 
производ кој се давал еднаш неделно. Овој чекор исто така го поздравуваме, но за нас 
е несфатливо како е возможно овој нов производ  веќе трет месец  да не е внесен во 
мој термин, односно докторите не можат да ни го препишат а ние веќе трет месец го 
чекаме а неможеме да го подигнеме од аптеките. 

- Ленти и ланцети до пред еден месец немавме. Сега имаме но биле внесени со грешни 
шифри, па можело да се издадат, па неможело да се издадат и така натаму ...... 

 
За ова веќе неколку пати се обративме до Министерството за здравство, и покрај 

добиеното ветување дека проблемите ќе се решат за кратко време, ситуацијата е речиси 
иста. Одговорот кој го добивавме од министерството беше дека од нивна страна е се 
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завршено и сега промените во системот треба да се направат од “мој термин”. Кога се 
обративме до мој термин од таму бевме игнорирани.  
 

Ние, ниту како пациенти ниту пак како пациентска организација, не можеме да 
разбереме како е можно веќе три месеци топката да се префрла од едни на други, а 
притоа во пракса нашите членови се приморани по неколку пати во месецот да се 
обратат во центарот за дијабатес, по неколку пати во месецот да отидат до 
аптеките за да проверат дали инсулинот го има физички во аптеките, дали ако  го има 
физички истиот ќе може да се издаде, дали веќе во систем е ставена замената, дали 
ова или она ќе се заврши оваа или наредната недела, и така натаму веќе три месеци се 
вртиме во круг, непотребно. 
 
Ако на сето ова се додаде и фактот дека се наоѓаме и во услови на ковид пандемија, нашето 
прашање е дали ние како пациенти заслужуваме да бидеме измалтертирани, изгубени и 
заборавени во административниот систем “ мој термин”. 
 

Не заборавајте, во Република Северна Македонија над 40.000 се инсулин зависни 
пациенти за кои оваа терапија е прашање на живот. Не заборавајте дека голем процент од 
оваа група на пациенти се во понапредна возраст, што ги става во ризична категорија. Исто 
така морам гласно да потенцирам дека  реалните искуства, повторувам реалните и 
последователно објавените публикации зборуваат дека пациентите со дијабетес развиваат 
потешка клиничка слика, со значително полош исход  и компликации споредено со  другите 
заболувања и состојби. Ова значи дека дијабетесот треба да биде соодветно менаџиран 
и не дозволува ситуација во која нема терапија, посебно заради некакви за нас многу  
нејасни административни пречки. 
 

Проблемот можеби е административен, но тој во пракса е реална  и сериозна закана 
за нашето здравје. Сметаме дека за три месеци се исцрпени сите логични и помалку логични 
оправдувања и секое непостапување на наведените инстанци за нас ќе значи нарушување на 
нашата здравствена состојба и можеби непосакувани компликации и исход посебно  во 
услови на Ковид пандемија.  
 
На крај, уште еднаш апелирам  и барам од Министерството за здравство и од Мој 
термин најпрво  да лоцираат каде е реално проблемот и веднаш да пристапат кон 
негово  решавање. 
 
Со почит, 
    

Претседател на СЗДСМ,   
 Димче Велев 
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