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„Што не сторивме против Дијабетесот?“
Пристап до грижа за дијабетесот – ако не сега, кога?
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Спјузпт на здруженија на дијaбетичари на Северна Македпнија - СЗДСМ какп наципнална
прганизација кпја ги застапува правата, интересите, прпблемите и пбврските на пкплу 180.000 лица
сп дијабетес на впзраст пд 20-79 гпдини, сппред ппдатпците пд Интернаципналната Дијабетес
Федерација (IDF) пд 2019 гпдина преваленцата за дијабетес вп Македпнија е ппвиспка пд светскипт
прпсек и изнесува 11.2% затпа щтп секпј 9-ти впзрасен шпвек има дијабетес, притпа не
занемарувајќи гп фактпт дека брпјките и предвидуваоата за наципналните спстпјби за дијабетеспт
не се нималку рпзпви. Затпа аппстрпфираме дека ние какп земја или ппдрашје сп виспка
преваленца, влегуваме вп групата на држави сп виспка преваленца. Вп тпј кпнтекст пращаоетп
пднпснп мптптп : Пристап дп грижа за дијабетеспт – акп не сега, кпга? изгледа спсема лпгишнп.
Спјузпт е структура на слпбпднп и независнп здружени и прганизирани вп 25 здруженија на
градани вп 23 ппщтини, ушејќи нпви лекции на впнредна спстпјба и сппшени сп неппзнат непријател
кпј кпси живпти COVID 19, каде се мпбилизиравме спгласнп мпжнпстите, сп щтп дадпвме ппддрщка
на над 800 шленпви на здруженијата, на секпе семејствп, ги адресиравме дп надлежните ги
застапува бараоата на лицата сп дијабетес, за хуманп и надежнп прпдплжуваое и прилагпденп
живееое вп нпвата реалнпст. Ние ппвтпрнп мпжеме да се ппфалиме сп квалитет на инсулинскипт
избпр кпјщтп впппщтп не запстанува пд пна щтп е врвен еврппски и светски стандард и ппнуда.
Нещтп щтп е несппредливп сп перипдпт на таканарешенипт “паралелен увпз“ на инсулини надвпр пд
сите елементарни критериуми и мерила, кпга нащите гликемии не беа исти, кпга нащите
кпмпликации беа шести, а ппследиците тещки какп пп државата и нејзинипт бучет, така и пп лудетп.
Ппстигнатите успещни исшекпри, пдлепуваоетп пд еврппскптп днп вп пвпј дпмен, кплку щтп беще
институципнален успех вп иста мера беще успех и на сите нащи пациентски здруженија пбединети
вп намерата да ги прпмениме спстпјбите на ппдпбрп. Нп и ущте ппвеќе пд тпа: станува збпр за
желба да креираме кпнцепт кпјщтп ќе пвпзмпжи натампщнп ппдпбруваое на сите сегменти клушни
вп бпрбата прптив дијабетеспт и ефикаснптп справуваое сп негп. Убедени сме дека сите разбравме
дека медусебната кпмуникација и транспарентнпст, спрабптката и сплидарнпста, кпја патем решенп
е преппзнатлив белег и симбпл на сите нас пбединети пациентските здруженија, се есенцијалните
пплуги кпи щтп мпжат да изнајдат идеи, прпекти, дпбри резултати.
Пшекуваме вп кпнтинуитетпт пбезбедуваое на спвремената антидијабетишна терапија, нп и на
се пна щтп претставува наушнп-медицински нпвитет и дпстрел вп третманпт на дијабетеспт
ппшнувајќи сп системите за кпнтинуиранп следеое на гликемијата, па дп разните други технишкпмедицински ппмагала, сп тенденција за нивна ущте ппщирпка дпстапнпст за ппгплем брпј на
пациенти. Примерпт и искуствптп на земјите вп Еврппа и секакп вп нащетп блискп ппкружуваое
збпруваат дека птвпрен пазар мпжеби е рещение кпе е ппппвплнп и за пациентите и за
здравствените власти пспбенп вп кпнтекст на претхпдните дури стресни искуства пд аспект на
пациенти – на тендери кпи се прганизираат секпја гпдина или на две гпдини. Да си ппставиме цел
заеднп: серипзнп да размислиме за пваа мпжнпст - птвпрен пазар, сп дппплнителна илустрација за
лентите, ланцетите и апаратите за глукпзен мпнитпринг да се пбезбедуваат пп принцип на
референтна цена.
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Имплементацијата на вакпв принцип на дпстапнпст дп медицински ппмагала би знашелп правп на
избпр за нас. Згпра на тпа, факт е дека дпбрипт меначмент на дијабетеспт не знаши самп спвремена
терапија и спвремени медицински ппмагала. Неппхпднп е да бидеме и ппдпбрп едуцирани какп
пациенти, какп институции, какп јавнпст, за дијабетеспт и сите аспекти пд живптпт сп негп.
Едукацијата и инфпрмираоетп е дефинитивнп ппле на кпе мпра и треба да рабптиме. Затoа СЗДСМ и
се рефпрмираще, ја гради нпвата внатрещна институципнална структура кпја за пснпва ја има
демпкратијата, нп над се живптпт на лицата сп дијабетес, унапредуваое на квалитетпт на живпт на
лицата сп дијабатес и нивните семејства. Примарна целна група се децата и адплесцентите пптпа
старите и впзрасни лица сп кпмпбпрдитети и нивните пптреби. Земајќи предвид дека знашителен
дел пд населениетп има ризик фактпри за дијабетес, пвпј тренд се пшекува да расте вп иднина,
дпкплку итнп не се преземат сппдветни мерки. Справуваоетп сп дијабетеспт е дпживптен прпцес кпј
мпже сппдветнп да се кпнтрплира и да се пбезбеди дплг и квалитетен живпт за лицата сп дијабетес.
Пд друга страна, ппстпјната спстпјба на несппдветната кпнтрпла на пациентите сп дијабетес, впди
кпн тещки кпмпликации, кпи претставуваат гплем здравствен, спцијален и екпнпмски прпблем.
Имајќи ја предвид преваленцата на дијабетеспт, импликациите пд спцијалнипт и екпнпмски
карактер мпже да бидат ппразителни.
Мисија:
СЗДСМ е граданска прганизација шија мисија е ппдпбруваое на квалитетпт на живптпт на лицата сп
дијабетес преку залагаое за ппквалитетен здравствен сервис за истите, едукација на нивните
семејства и ппдигаое на свеста кај граданите за дијабетеспт, вп спрабптка сп сите стратещки
партнери и надлежни институции вп Македпнија.
Визија:
СЗДСМ е впдешка прганизација кпја ги застапува и претставува интересите на здруженијата на
лицата сп дијабетес. Прганизцијата влијае врз ппдпбруваое на легислативата, здравствените и
ппщтественп-спцијалните стандарди на истите, какп и за еднакпв третман на лицата сп дијабетес
вп Македпнија.
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Вреднпсти:
СЗДСМ преставува заеднишкп семејствп, ппсветенп изјавува дека нас ќе не впдат следните
вреднпсти:
Чеснпст: реализација на нащите ветуваоа се припритет брпј еден. Секпгащ сме за вистината, ќе се
придржуваме кпн дпверливпста и ппшитуваое на приватнпста на другите.
Спчувствп: Ние се пднесуваме сп емпатија и без предрасуди, ппшитувајќи ги маките на другите се
впдиме сп нащата емпатија вп акција.
Интегритет: пдржуваое на виспки стандарди на лишнптп пднесуваое и вградуваое на нащите
вреднпсти вп нащата прганизациска пплитика, ппстапки и пднесуваое.
Сплидарнпст: се ппддржуваме еден сп друг вп рамките на глпбалната заедница пд дијабетес.
Креативнпст: флексибилни, бараме инпвативни и алтернативни идеи, ппдгптвени да се сппшиме
сп предизвикпт на кпнвенципналната мудрпст и да ги кпристиме спвеснп и пплезнп дадените
мпжнпсти .
Културни вреднпсти: ги ппшитуваме културните вреднпсти и ги признаваме шпвекпвите права на
сите луде.
Спрабптка: Спрабптка е нащипт стил на рабптеое. Гп практикуваме птвпренипт дијалпг и
слпбпдата на изразуваое.
Прифаќаое на ризик: Ние сме смели, сите сме разлишни, си ппставуваме амбиципзни цели и гп
прифаќаме ризикпт при защтита на нащата прганизација.
Независнпст: СЗДСМ е независен, независнпста е наща ппределба, не сме и не мпже да бидеме
залпжници на кпја билп друга прганизација, институција, претпријатие и партија.
Истрајнпст и дпследнпст: Ние сме истрајни и дпследни на нащите цели, вп рамките на нащите
мпжнпсти ќе правиме сѐ за ппдпбар живпт на лудетп сп дијабет. Какп и да ушиме пд свпите
грещки.
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-

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА СЗДМ
o Ппдигнуваое на свеста кај граданите за дијабетеспт;
o Инкппoрираое на Наципнална прпграма вп Глпбалната наципнална стратегија за
незаразни бплести;
o Унапредуваое на едукацијата, мптивацијата и превенција пд дијабетес и COVID 19;
o Јакнеое на капацитетите на здружнијата;
o Институципналнп зајакнуваое на СЗДМ

-

Цели на гпдишната прпграма за 2021 гпдина:
o Едукација и превенција пд дијабетес и COVID 19,
o Кампаоа за ппдигнуваое на свеснпста на матишните лекари за пппплнуваое на
регистарпт за пациенти сп дијабетес,
o Дигитализација на дијабетеспт вп Македпнија,
o Пдбележуваое на 20 гпдини СЗДСМ и 100 гпдини Инсулин,
o Институципналнп зајакнуваое на здруженијата и спјузпт.

-

ЦЕЛНИ ГРУПИ
- 25 здруженија на лица сп дијабетес и нивни аспцијации и нефпрмални групи на градани
o 185.000 лица сп дијабетес пд кпи пкплу 44.000 инсулин зависни дијабетишари
o Здравствените власти, медицински устанпви, прганизации и бизнис заедицата

Застапуваое на лицата сп дијабетес
Вп време на пандемијата, сппшувајќи се сп серипзните живптни предизвици за справуваое сп
мпжнпстите за инфекција, пднпснп защтита и превенција пд кпрпна вируспт, СЗДСМ заеднп сп
свпите 25 шленки пд 23 ппщтини и градпт Скппје, изврщи мпбилизација на шленствптп, нудејќи им
брзи инфпрмации, ппспшувајќи им извпри за едукација какп и директни спвети и пдгпвпри на
нивните бараоа. Ние сме пациенти кпи најдпбрп знаат щтп знаши првипт спвет, првата ппдадена
рака, првата утеха за сппшуваое сп Дијабетеспт. Ппради кпнтинуиранп дплгипт перипд пд недпстиг
на Инсулини на 18 март 2021 на спцијалните мрежи пбјавивме Кпминике бр. (впнреднп изнуденп
напищанп) сп текст: Ппкрај нпвипт бран на COVID 19, пищани реакции и прптести изминативе 5
месеци, сп сите предизвици за хрпнишнп бплните, за Министерствптп за здравствп имаме самп еднп
пращаое: КПГА ИНСУЛИН. На 13 мај 2021 гпдина на редпвната емисија на ТВ Сител „МАГАЗИН“ на
тема Актуелните спствјби сп дијабетеспт, вп живп гпстуваще Диме Велев, Претседател, ппкрај
пращаоата пд нпвинарпт, беа ппставени телефпнски пращаоа пд гледаши вп живп на емисијата. Вп
Здравнипт дпм вп Свети Никпле заеднп сп рпдителите на кпи на 17.06.2021 гпд. им беще пдземена
инулинската терапија пд страна на медицинска сестра вп инсулиската аптека, и претседателпт на
Здружениетп на дијабетишари на Св.Никпле, имавме средба сп директпрката д-р Славица Панева на
кпја за пвпј инцидент се зазеде став дека не смее да се ппвтпри никаде и никпгащ!. Терапијата мпра
да е дпстапна дп секпј пациент, пспбенп дп децата, секакп терапијата кпја е пристигната вп депптп.
Вп Ппщтата бплница е ппднесен Пригпвпр - изјава пд мајката Снежана Никплпва, пп кпј правната
служба и дисциплинската кпмисија ќе ппстапува пп пригпвпрпт.
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Едукација на лицата сп дијабетес
Вп секпјдневнптп рабптеое на СЗДСМ и шленките, пспбенп вп нпвп настанатите пкплнпсти на
живееое и рабпта, се грижевме за едукацијата на лицата сп дијабетес. Ппкрај пвпзмпжената
кпнтинуирана телефпнска кпнсултација сп лекарите специјалисти, за шленствптп електрпнски на
спцијалните мрежи ги пренесувавме сите нпви упатства, материјали и наспки за грижа и защтита. Вп
средината на гпдината снимавме и пп спцијалните мрежи дистрибуиравме видеп ппраки за лицата
сп дијабетес вп време на КПВИД 19, на пвие 9 видеп ппраки ендпкринплпзите тематски дадпа
кпнктретни шекпри и за лицата сп дијабетес и нивните семејства. Рабптилница на ZOOM платфпрма
на 11.03.2021 на тема: „Дијабетес, COVID 19 и Вакцина“ сп д-р Катерина Адампва пд Универзитетска
Клинка за ендпкринплпгија, дијабетес и метабплишни нарущуваоа, Скппје, ушествуваа 80 лица. 13
јули 2021 гпд. вп Хптел ЛЕДЕР Кпшани се пдржа Регипнална рабптилница ппсветена на пптребата пд
Наципнален план за справуваое сп дијабетес и Наципнален регистер на лица сп дијабетес, сп кпи ќе
се пвпзмпжи акциски интегриран план за справуваое сп Дијабетеспт, дефиниран сп тпшни брпјки за
јавнптп здравје какп да се врщи превенција и тенденција за развпјпт на спстпјбата кај лицата сп
дијабетес. Впеднп се пдржа СПВЕТУВАОЕ ЗА МЕНАЧИРАОЕ СП ХИППГЛИКЕМИЈА сп д-р. Спец.
Катерина Адампва пд Клиниката за ендпкринплпгија, дијабетес и метабплни спстпјби вп Скппје. На
пваа рабптилница ушествуваа 17 лица сп дијабетес пд Кпшани и Прпбищтип. На 17 јули 2021 гпдина
се пдржа Регипнална рабптилница СЕМЕЈСТВПТП И ДИЈАБЕТЕСПТ, на кпја мпдерираще др. ГАБРИЕЛА
ГУЛЕВСКА спец. пп семејна медицина. Разгпваравме и за инкпмпприраое на Наципналнипт план за
превенција пд Дијабетес вп Генералната стратегија за незаразни бплести, ппшнувајќи сп Регистер за
лица сп дијабетес, кпј ќе се надгради пд ппстпјната евиденција за лицата сп дијабетес. На пваа
рабптилница ушествуваа 30 ушесници пд Битпла, Ресен, Крущевп, Прилеп и Демир Хисар, а шест да ја
птвпри пваа рабптилнца имаще Градпнашалнишката на Ппщтина Битпла г-да Натаща Петрпвска.
СОРАБОТКА
СЗДМ какп граданска прганизација, свпите активнпсти ги реализираще на принцип на
партнерска спрабптка сп релевантни и засегнати страни. Спрабптката - вмрежуваоетп вп најгплем
дел ќе се заснпва на веќе впсппставените принципи на стратещки цели и намери сп Наципналната
кпмисија за дијабетес, Клиниката за ендпкринплпгија, дијабетес и бплести на метабплизмпт. Впеднп
се ппсветивме и на спрабптката сп јавнипт здравствен сектпр, кпмпании и градански прганизации,
Агенцијата за лекпви и медицински средства. СЗДМ е ппсветен за кпнтинуирана спрабптка сп
Фпндпт за здравственп псигуруваое на Македпнија, сппдветни експерти пд пбласта, какп и експерти
пд фармакпекпнпмија, медицинските прпфесипналци, институции и ппщтините. Здружениетп
Дијабетес пд Радпвищ, Ппдарещ и Кпнше гп птппшна прпектпт сп кпј грижата за здрава живптна
средина, пд медицински птпад - инсулински пенкала и игли, какп и ленти и игли за мереое
гликемија, станува реалнпст, пстваривме две рабптни средби сп Градпнашалникпт на ппщтина
Радпвищ г-дин Герасим Кпнзулпв и сп Директпрката д-р Лимпнка Илиевска на Здравнипт дпм на
Радпвищ, на средбите се разгпвараще за иницијативата на Здружениетп да се регулира пдлагаоетп
на ппаснипт птпад щтп лицата сп дијабетис гп спздаваат при упптребата на инсулинските пенкала.
Предлпгпт предвидува птпадпт да се спбира и месешнп да се пдлага заеднп сп другипт медицински
птпад вп Здравните дпмпви, сп щтп би се ппшитувале правилата за пдлагаое и ппстапуваое сп
истипт. На 19 март 2021 гпдина, делегација на СЗДСМ вп спстав Диме Велев претседател, Лидија
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Дамјанпва пптпретседателка, Тпни Митев претседател на Надзпрен пдбпр и Марија Кпжинкпска
престедател на Здружениетп ,,ИСКРА,, Битпла, пствари рабптна средба сп г-дин Зпран Заев,
Претседател на Владата на РСМ и др. Венкп Филипше Министер за здравствп. На средбата сп Спјузпт
на здруженијата на дијабетишари, главни теми за дискусија беа нпвите пплитики и инпвативни
терапии, пбезбедуваое на најквалитетен третман за пациентите сп дијабетес, ппктпвителствп на
Претеседателпт на Владата на РСМ за пдбележуваое на 14 Нпември Светскипт ден на дијабетеспт и
100 Гпдини Инсулин, какп и ппддрщка на Владата сп делпвна прпстприја за актпвнпсти на спјузпт.
Пптпа на 26 март Рабптна средба сп Вицепремиерпт г-дин Фатмир Битиќи, ппсветени на развпјните
стратегии за превенција пд Дијабетес. На рабптна средба сп Градпнашалнишката на Ппщтина
БИТПЛА, изразивме благпдарнпст за кпнтинуираната ппддрщка кпја ппщтината ја дава на
здруженијата на лица сп дијабетес. Ги презентиравме целите и клушните активнпсти за рабпта на
Спјузпт, какп и презентација на следните активнпсти на здруженијата вп Битпла. Градпнашалнишката
Натаща Петрпвска ја пптврди спрабптката и вп иднина, пспбенп лпгистишката какп и вклушуваое вп
прпекти сп кпи ќе се врщи едукација и превенција на населениетп пд дијабетес. Пспбен предизвик
за Битпла е намалуваое на брпјпт на нпвпдијагнпстицирани лица сп дијабетес сп ппддрщка на
дпктприте пд јавнптп здравствп какп и семејните лекари. Истп знашајнп е вп иднина, вп редпвната
рабпта на ппщтинската кпмисија за здравствп да се вклуши здружениетп на лица сп дијабетес. На 19
август 2021 се пдржа Рабптна средба на Претседателпт на Спјузпт Диме Велев сп Директпрката на
ЈЗУ Универзитетска клиника за ендпкринплпгија, дијабетес и метабплишки нарущуваоа Дпц. Д-р
Саща Јпванпвска Мищевска. На пваа средба беще пптврдена спрабптката ппмеду за Спјузпт најважната институција и нас, пптврдена е нпвата практика вп шленствп на Управнипт пдбпр на
СЗДСМ да се вклушат еден дпктпр специјалист и една медицинска сестра, заради кредибилнпст и
кпнтинуирана спрбптка, какп и да се пптпище Мемпрандум за спрабптка ппмеду важните институции
за дијабетеспт. Вп рамки на залпжбите за дпближуваое на пптребите на лицата сп дијабетес дп
лпкалните власти пдржани беа средби и сп градпнашланиците на Крива Паланка Бпрјаншп Мицевски
и на Щтип д-р Сащкп Никплпв, сп кпи беа дефинирани ппддрщки на лпкалните иницијативи и
здруженија на лицата сп дијабетес.
Прпектпт ПРПДПЛЖЕНА ГРИЖА ЗА МЕТАБПЛИШКИ ПРПЦЕСИ ПРЕКУ МПДЕРНАТА ТЕХНПЛПГИЈА,
финансиран пд Еврппската унија преку IPA CBC прпграмата и државите ушеснишки, се реализира вп
Македпнија и Република Грција, а се пднесува на специјалистишки прегледи, дијагнпстицираоа за
ризици пд Дијабетес, виспк Крвен притиспк, Срцеви забплуваоа и Пфтамптплпгија. 08.07.2021 Вп
ЈЗУ Ппщта бплница Велес и на 17. 07.2021 гпд. вп ЈЗУ Ппщта бплница Битпла, успещнп е заппшната
реализација на прпект за прпценка пд ризик на кардипваскуларни забплуваоа, пред се кај лица сп
ДИЈАБЕТЕС. Вп рамки на пвпј прпект беа ппфатени 200 пациенти, нпвпдијагнпстицирани лица сп
дијабетес и ппмал дел на активнп забплени лица сп дијабетес.
Искренп сме благпдарни и на сите медиуми вп државата кпи целпснп беа ппсветени, и ппкрај
пбјавуваоетп на секпја инфпрмација и спппщтение пд СЗДСМ, израбптија и свпи нпвинарски
прилпзи за ппдигнуваое на свеста за бпрбата сп дијабетеспт.
14 Нпември – Светскипт ден на дијабетеспт
Вп рамките на гпдищните прпграмски активнпстите, за 2021 гпдина за пдбележуваоетп на
Светскиoт ден на дијабетесoт 14 Нпември, беа ппсветени на пдбележуваое на два знашајни јубилеи
за лицата сп дијабетес, 100 гпдини Инсулин и 20 гпдини СЗДСМ. Преку мптптп: „Штп не стпривме
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прптив Дијабетеспт?“. Вп сите активнпсти, за пдбележуваое на пвие јубилеи беа вклушени сите
шленки на спјузпт, кпи реализираа регипнални активнпсти спгласнп пптребите на регипналните
заедници на лицата сп дијабетес. Сппшувајќи се сп серипзните живптни предизвици за справуваое
сп мпжнпстите за инфекција, пднпснп защтита и превенција пд COVID 19, СЗДСМ заеднп сп свпите 25
шленки пд 23 ппщтини и градпт Скппје, изврщи мпбилизација на шленствптп, нудејќи им брзи
инфпрмации, ппспшувајќи им извпри за едукација какп и директни спвети и пдгпвпри на нивните
бараоа. Ние сме пациенти кпи најдпбрп знаат щтп знаши првипт спвет, првата ппдадена рака, првата
утеха за сппшуваое сп Дијабетеспт. Реализацијата на активнпстите беа вп наспка за пстваруваое на
гпдищните цели:
Инкпрпприраое на Наципнална прпграма вп Глпбалната наципнална
стратегија за незаразни бплести, Медиумска кампаоа и Организираое на едукативни
рабптилници, запкружуваое на прпцеспт за најспверемен менаџмент на дијабетес сп набавка на
спвремени дигитални медицински ппмагала за кпнтинуиранп мереое гликемија за сите лица сп
дијабетес, пред се системите за кпнтинуиранп мереое на гликемија за 500 деца и адплесценти
вп државата, какп и набавка на нпва и инпвативна терапија. Да се унапредат здравствените
бенифиции за лицата сп дијабетес.
СЗДСМ ги спрпведуваще пвие теми, реализираще успгласени акции и активнпсти, сппред пптребите
на шленствптп, креирани спгласнп предлпзите пд сите шинители. Вп перипдпт Нпември и Декември
2021 гпдина ги реализиравме следните активнпсти:
-

Централнипт настан за пдбележуваое на пвие јубилеи, СЗДСМ вп спрабптка сп Министерствптп
за здравствп на РСМ, беще Фпрум за пдбележуваое на Светскипт ден на дијабетеспт „Штп
не стпривме прптив Дијабетеспт?“, кпј се пдржа на 12.11.2021 гпдина, петпк вп хптел
„Лимак“ Скппје, сп ушествп на 70 претставници на здруженијата на лица сп дијабетес, клиниката
за еднпкринплпгија и метабплни спстпјби и дијабетес пд Скппје и Детската клиника вп Скппје,
партнерски градански прганизации, кпмпании, медиуми, дпктпри и градани. На пвпј фпрум какп
впведна сесија свпи пфицијални пбраќаоа имаа Дпц. Др. Венкп Филипше, Министер за
Здравствп за „Штп направивме какп здравствени власти за лудетп сп дијабетес“, Дпц. Др.
Саща Јпванпвска Мищевска, директпр на ЈЗУ УК за ендпкринплпгија дијабетес и бплести на
метабплизампт за „Истпријата ппчна пред 100 гпдини, каде бевме и каде сме сега“ и Димше
Велев, претседател на СЗДСМ гпвпреще за „Штп треба да се направи за нас вп блиска иднина“.
На пвпј настан се Пптпища Мемпрандум за спрабптка меду Министерствп за здравствп и
СЗДСМ сп генерална цел заеднишкп делуваое вп рамки на Наципналнипт план за справуваое сп
дијабетспт вп РСМ 2020 – 2030 гпдина. Вп втпрата сесија на пвпј фпрум на панел дискусија “
Самп заеднп мпжеме и ппвеќе” панелисти беа Прпф. Др. Зпран Гушев, ЈЗУ УК за детски бплести
и Нау.спр. Др. Ирфан Ахмети, претседател на Наципнална кпмисија за дијабетес, кпи гпвпреа за
дпстигнуваоата, наушните факти на мпдерната медицина за превенцијата и меначираоетп сп
дијабетспт.

-

На ден 12.11.2021 гпдина, преставниците на СЗДСМ Диме Велев – претседател на СЗДСМ,
Лидија Дамјанпва – пптпретседателка на СЗДСМ, Тпни Митев – претседател на Надзпрнипт
пдбпр и Натаща Деспптпвска Димитреивска – претседателка на БАЛАНС МК, пстварија рабптна
средба сп Претседател на РСМ г-дин Стевп Пендарпвски. Претставниците на Спјузпт на

Гпдишен извештаја за 2021
гпдина

Спјуз на Здруженија на Дијабетишари на Северна Македпнија

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

здруженија на дијабетишари гп инфпрмираа претседателпт Пендарпвски за дпсегащната рабпта
и ги ппспшија предизвиците сп кпи се сппшуваат. Тие гп заппзнаа претседателпт Пендарпвски сп
припритетите вп нивната прпграма наспшени кпн реализација на Наципнална прпграма за
дијабетес 2020 – 2030, впсппставуваое на функципнален Наципнален регистер на лица сп
дијабетес и запкружуваое на прпцеспт за најспвремен третман на дијабетес сп набавка на
спвремени дигитални медицински ппмагала,. Истакнаа дека вп ппследните гпдини имаат дпбра
спрабптка сп надлежните институции, какп и сп клиниките кпи гп третираат дијабетеспт и
кпмпликациите пд негп. Шеститајќи гп 20 гпдищнипт јубилеј пд ппстпеоетп на Спјузпт,
Претседателпт Пендарпвски пддаде признание за нивните наппри за ппдпбруваое на
квалитетпт на живптпт на лицата сп дијабетес. Претседателпт Пендарпвски ппраша дека псвен
згплемуваое на свеста, неппхпднп е вп нащата држава да се ангажираат сите пптребни ресурси
вп справуваоетп сп дијабетеспт.
-

На 12.11.2021 гпд. - На градскипт плпщтад вп Гпстивар се изврщи ,,Мереое на щеќер на
слушајни ппминуваши“, целта на пвпј настан беще превенција пд дијабетес сп навременп
пткриваое на мпжна виспка гликемија. Пвпј настан беще вп прганзиација на Здружениетп на
дијабетишари на Гпстивар вп целпсна спрабптка сп Среднптп ппщтинскп медицинскп ушилищте
„Гпстивар“ пд Гпстивар. На пваа акција беа изврщени над 100 мереоа гликемии пд страна на
ушениците пп медицина вп ушилищтетп, ппд ментпрствп на нивните прпфеспри.

-

На 13.11.2021 гпд. - Излпжба ппсветена на 100 гпдини пд пткриваоетп и упптребата на
инсулинпт - вп прпстпрпт на “Мала Станица “ (вп Скппје) сп ппшетпк вп 18,00 шаспт се птвпри
излпжба ппсветена на 100 гпдини пд пткриваоетп и упптребата на инсулинпт вп третманпт на
дијабетеспт, при щтп ппкрај излпжбената тематскп-хрпнплпщка ппставка, беще прпмпвиран и
Whiteboard Animation Video-тп - “Живпт сп дијабетес вп училишна дпба” едукативен видеп
материјал за меначираое на дијабетпт тип 1 кај децата пд предушилищна и ушилищна впзраст, а
спгласнп агендата на настанпт свпи куси пбраќаоа имаа претседателпт на државата г-динпт
Стевп Пендрпвски, министерпт за здравствп на РС Македпнија г-дин Венкп Филипше,
ракпвпдителпт на пддел за Ендпкринилпгија на ЈЗУ Детска Клиника Скппје Прпф. д-р Зпран
Гушев, претседателката на Баланс МК – Аспцијација за детски дијабетес на Македпниија Натаща
Деспптпвска Димитриевска, претседателпт на СЗДСМ Диме Велев, и Дпц. д-р Зприца Наумпвска
пд Факултетпт за фармација пд Скппје. На пвпј настан, генерален ппкрпвптел беще
Претседателпт на РС Македпнија, г-динпт Стевп Пендарпвски.

-

На 15.11.2021 гпд. -„Кардип – васкуларни прпблеми кај лицата сп дијабетес“ - вп регипнпт на
Истпшен и Северпистпшен вп Щтип, – ппнеделник, вп рестпран ВАГП вп Щтип, д-р. Спец Стпјка
Дпкузпва, изврщи едукација ппсветена на кпмпликации сп срце и васкуларни забплуваоа. На
пваа рабптилница ушествуваа 11 лица пд Щтип, Делшевп и Куманпвп, кпи пп предаваоетп имаа
мпжнпст да пращаат за прпблеми сп кардип васкуларните забплуваоа.

-

На 20.11.2021 гпд. вп сала на Пипнерскпт дпм вп Гевгелија успещнп реализирана едукативната
рабптилница за Ппвардарски регипн на тема "Неврппатски прпмени и дијабетес" пд
предавашпт - дпктпр Јпван Узунпв. Пваа рабптилница вп прганзиација на Здружениетп на
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градани сп дијабетес пд Гевгелија, Бпгданци и Дпјран, присутни беа 25 сп дијабетес шленпви на
здружениетп какп и пд Кавадарци и Струмица.
-

На 22 нпември 2021 гпд. -,,За ппдгптпвка на акциски план за спречуваое на Ретинппатија кај
лицата сп Дијабетес, вп услпви на пандемија вп пандемија COVID19,, се пдржа рабптната
средба сп Директпрпт на ЈЗУ Клиника за пшни бплести, Д-р. Христијан Дума, на кпја беще
дпгпвпрена кпнкретна спрабптка вп делпт за ппгплема едукација на лицата сп дијабетес за
ретинппатијата.

-

На ден 28.11.2021 гпд. вп Универзитетската библиптека вп Битпла, пред 30 присутни шленпви на
здружениетп и Татјана Јпрдева, секретар на СЗДСМ, Здружениетп на дијабетишари на Ппщтина
Битпла, пдржа дебата на темите за ,,100 гпдини Инсулин и примената на нпвата терапија,,.
Свпе излагаое на пвпј настан на тема „Истпријатпт на инсулинската терапија“ излагаое имаще
сци др. Димитар Китанпвски - дијабетплпг пд Ресен, дпдека за „Примена на нпвата инпвативна
инсулинска терапија“ свпе впвденп излагаое имаще д - р сем. Мед. Габриела Гилевска.
Прилпг за настанпт
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=haG6cCwab_E&feature=emb_logo&fbclid=IwAR2
5zMMDs88a24DjEcanFraoTpIJCW-prAM3ES5dJpC6Xf7kv7YN2Jl6gVk
-

На 04.12.2021 гпд., се пдржа рабптилница на тема „Нефрплпшки предизивици кај Дијабетеспт“
за лицата сп дијабетес вп Југпзападен регипн вп Струга, на пваа рабптилница ушествуваа
преставници на здруженијата пд Струга и Пхрид, а едукацијата ја изврщи д-р сци. Мира
Кпстпјшинпвска, интернист – дијабетлпг пд Ппщтата бплница вп Струга.

-

На ден 04 декември 2021 гпд. пп ппкана пд Директпрката Др Весна Спиркпвска, се пдржа
рабптна средба сп Диме Велев – Претседател на СЗДСМ, Дущанка Атанаспвска – претседателка
на здружениетп вп Битпла, Билјана Сплуншевска – шлен на Управен пдбпд на спјузпт и Тпни
Митев. На пваа рабптна средба беще дадена ппддрщка за финална реализација на прпект за нпв
прпстпр за Дијабет центар сп едукативен прпстпр и инсулинска аптека, вп ЈЗУ Здравствен дпм
"Хаин Абравнел" Битпла. За пкплу 2.500 лица сп дијабетес на инсулинска терапија, пвпј нпв
прпстпр вп услпви на пандемијата COVID 19 ќе пбезбеди гаранција за зашувуваое на нивнптп
здравје.

-

На 21 декември 2021 г.Пред 20 претставници на БАЛАНС МК - Аспцијација за детски дијабетес
на Македпнија Здружение на дијабетишари на Град и Здружение на лица сп дијабетес Алегрија Скппје - (втпрник), вп Дпм на култура „Кпшп Рацин“ Скппје, се пдржа рабптилница на
Тема: ,,ОФТАЛМОЛОШКИ предизивици кај лицата сп дијабетес“ На кпја предавашите д-р
Стефан Пандилпв и д-р Андријана Петрущевска пд ЈЗУ Универзитетска клиника за пшни бплести,
Скппје, презентираа за кпмпликацијата вп пфтамптплпгијата кај лица сп дијабетес, пред се
Ретинппатија какп најсерипзен прпблем.

-

На 20.11.2021 гпд. на наципналната ТВ Спнце, вп редпвната емисија „Ващ Термин“ д-р сци.
Катерина Адампва- ендпкринплпг и Диме Велев претседатeл на СЗДМ имаа свпи излагаоа и
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пдгпвараое на актуелни пращаоа за спстпјбата сп дијабетиспт, мпжнпстите сп кпи се сппшуваме
и предизвиците кпи се пред нас.
Ващ Термин - 29. 11. 2021 гпд.- Др.Катерина Адампва- ендпкринплпг и Диме Велев претседатeл
на СЗДМ - YouTube
-

На наципналната ТВ Канал 5, вп Утринска прпграма - Здравп Македпнијп на 16 декември 2021
гпд. на тема „Дијабетес“ гпстуваое имаще Диме Велев – Претседател на СЗДСМ.
Кпмерцијална Презентација - Дијабетпл Фпрте - YouTube

СТРУКТУРА
Заеднишкипт влпг вп реализација на активнпстите, придпнесе СЗДСМ да стане семејствп на сите
активни 25 здруженија на дијабетишари вп 23 ппщтини. СЗДСМ свпјпт бучет гп реализираще преку
дпнации, сппнзпрства и партенерски пднпси сп кпмпании, градани, и најшестп вп целпсна спрабптка
и кппрдинација сп Наципналната кпмисија за дијабетес. Активнпста и функципналнпста на
здруженијата вп Спјузпт, какп и справуваоетп сп слабпстите вп активнпстите, успещнп гп
надминавме вп активните здруженија на лица сп дијабетес, а ппстпјните ги зајакнавме сп
спветуваое и наспшуваое кпн ппстигнуваое на заеднишките стратещки цели, нп сп лпкалните
специфики и пптреби. Здружениетп "Щеќерше - Lollipop" Велес пдржа Спбрание на кпе е избран нпв
Претседател Марјан Давшев, а Петре Давшев главен кппрдинатпр, избпрнптп спбрание се пдржа пп
примена на нпвипт Статут на СЗДСМ каде функцииите на ракпвпдствптп на Спјузпт се несппиви сп
функциите на Претседател на здружение и претседател на СЗДСМ. На 21 август 2021 гпдина,
семејствптп на Спјузпт, пд денес ппбпгат сп ущте еднп здружение на лица сп дијабетес, пснпванп
Здружение на лица сп дијабетес "Гумеое" Крушевп, за претседател е избран Ставрули Кпндпски,
на пснпвашкптп спбрание ппздравен гпвпр имаще и Градпнашалникпт Тпме Христпски. Дпдека на 5
јули 2021 гпдина, Претседателпт на СЗДСМ пп иницијатива на пкплу 20тина лица сп Дијабетес пд
град Скппје, дпнеспа пдлука за пснпваое на Здружение на лица сп дијабетес на Град Скппје. Ппкрај
пдлуката за пснпваое, усвпен е Статут и Генерална прпграма за рабпта на Здружениетп. Изберени
се 9 шлена на Управен пдбпр на Здружениетп, кпј ќе гп предвпди избраната Претседателка Плгица
Щекеринпва. На 27 јуни 2021 гпд. вп Прилеп, се пдржа Рабптилница за редпвнп гпдищнп
инфпрмираое, расправаое, кпнсултираое и креираое на наспки вп врска сп пращаоа пд ппгплемп
знашеое на Спјузпт на здруженија на дијабетишари. На рабптилницата ушествуваа 16 Претседатели
на здруженијата - шленки на спјузпт, кпи разгпвараа за: Наушени лекции и преппраки пд COVID 19 прганизациски прешки, предизвици, преднпсти, нпвини вп кпмуниакциите, нашини на
функциинираое. Правила и прпцедури кај дпнатприте за ппддрщка на здруженијата пациентски
прганизации. Праезентација на Правилникпт за регистрација на шленствп вп СЗДСМ. Дпгпвпр за
прганизација на настани и активнпсти дп крајпт на 2021 гпдина (Регипнални рабптилници, Фпрум ..).
ГЕНЕРАЛНА ПОТРЕБА за лицата сп дијабетес е кпнешнп вклушуваое вп Наципналнипт план за
справуваое сп дијабетеспт вп Генералната стратегија за справуваое сп незаразни бплести, итнп
заппшнувајќи сп впстанпвуваое на НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТАР НА ЛИЦА СО ДИЈАБЕТЕС! Ппсебен
акцент пваа гпдина, дадпвме и на спрабптката сп прганизации на пациенти, какп и на други шија
цел се ппшитуваое на шпвекпвите права, слпбпди и правптп дп пристап на квалтетнп здравствп,
првишнп СЗДСМ какп шлен на мрежата Отвпренп Владинп Партнерствп на Северна Македпнија.
Активнп ушествуваме вп рабптата на Алијанса на пациентски прганизации на Северна Македпнија
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(АПО) каде заеднишки сп шленките ппсветени за рещаваое на прпблемите и предизвиците кпи ги
наметна нпвата спстпјба сп пандемијата, дефиниравме нпви пристапи вп рабптата при
спрпведуваое на нпви активнпсти кпи ќе ја ппдпбрат рабптата на алијансата, а сп тпа и
застапуваоетп на пациентите пред институциите вп здравственипт системпт.
Органи на СЗДСМ
- Спбрание
Спбраниетп на спјузпт, какп највиспк прган вп 2021 гпдина, ппкрај предизвикпт сп пандемијата се
ппсвети на надминуваое на два најважни припритети, да утврди стратещки цели и план за рабпта,
какп и и иституципналнп да се зајакне, сп дпнесуваое на нпв Статут. На седницата на Спјузпт на
здруженија на дијабетишари на Македпнија преку интернет платфпрма Online Спбраниетп, се пдржа
на ден 26. 02. 2021г.,на кпе беа пбрабптени следните теми: Гпдищен Извещтај за рабптата на
СЗДСМ вп 2020 гпдина, Мислеое пд Надзпрнипт пдбпр за Гпдищната заврщна сметка за 2020
гпдина, разгледуваое и усвпјуваое на Гпдищна заврщна сметка за 2020 гпдина, какп и усвпјуваое на
Прпграма за рабпта на СЗДСМ за 2021 -2022 гпдина. На пва Спбрание пплнпправна пдлука се
дпнесуваще сп електрпнскп изјаснуваое на е-маил.
- Управен пдбпр
Највиспкипт управен прган на спјузпт за ппстигнуваоа вп пстваруваое на генералните стратещки
цели и здравствена пандемија COVID 19. Преку транспарентна прпцедура за Секретар на СЗДСМ ја
избра Татјана Јпрдева пд Скппје. На бараое на шленка на спјузпт, БАЛАНС МК – Аспцијацијата за
детски дијабетес на Македпнија, на кпја главна цел беще разгледуваое на иницијатива за претставка
дп надлежни државни институции, какп и активнпсти за набавка на спвремени дигитални
медицински ппмагала за кпнтинуиранп мереое гликемија за сите лица сп дијабетес, пред се
системите за кпнтинуиранп мереое на гликемија за 500 деца и адплесценти вп државата, какп и
набавка на нпва и инпвативна терапија. Имајќи ги вп предвид предизвиците за внатрещната
репрганизаиција на СЗДСМ, шленпвите на највиспкипт прган, на редпвна седница усвпија нпв
Делпвник за рабпта на Управен пдбпр, дпнеспа пдлука за вклушуваое вп рабптата на Управен пдбпр
сп 2 шлена без правп на глас пд редпт на специјалисти – ендпкринплпзи и медицински
дијабетплпщки сестри, усвпени се Правила за управуваое сп финансиски ресурси, Ппстапка за
управуваое сп дпкументирани инфпрмации, Ппстапка за внатрещна и надвпрещна кпмуникација,
Предлпг – Гпдищен извещтај за рабпта на СЗДСМ за 2020 гпдина и Предлпг – Финансиски извещтај за
рабптата на СЗДСМ за 2020 гпдина. На бараое на кпмпанијата „ЖИТП ЛУКС“ АД Скппје дпнесена е
Пдлука за прифаќаое на партнерска спрабптка сп кпмпанијата, сп цел да се ппддржи птппшнуваое
на нпв прпизвпд пд пекарски прпизвпд - леб, наменет за лицата сп дијабатес, пднпснп дека пвпј
прпизвпд има веќе пбезбедена дпзвпла пд Агенцијата за храна, винп и ветеринарствп на РСМ, какп и
дека е спставен сп нутритивни вреднпсти кпи не дпзвплуваат прпмена на гликмија или ја пдржува на
нпрмалнп нивп. Ппсле првишните кпнтакти сп Меначерпт за пднпснп сп јавнпста на кпмпанијата, тие
дп секпј шлен на Управнипт пдбпр дпставија еден леб какп прпбен прпизвпд, кпј пак беще сппделен
сп ппвеќе лица сп дијабетес пп впзсраст, тип на дијабетес, какп и терпијата кпја ја кпристат. Вп пва
истражуваое беа вклушени 16 лица пд разлишни впзрасти, ппл, места на живееое, тип на дијабетес,
секакп најважнптп и сп разлишни кпмпбпрдитети. Пд вкупнипт брпј на лица, кпи гп прпбаа лебпт на
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ппјадпк, кај самп еднп лице се ппкажалп згплемуваое на нивптп на гликемија за 1,5 единица, щтп
вппбишаенп сп редпвен пбрпк без пвпј прпзвпд се ппкашува вп прпсек за 3-4 единици, кај 9 лица
нема ппкажанп никаква прпмена на гликемијата, пднпснп лебпт не предзивика ппкашуваое. Дпдека
кај 7 лица кпи гп кпнсумирале на рушек, самп кај еднп дете се ппкажалп ппкашуваое за 2 единици,
щтп е ппд вппбишаенптп ппкашуваое за 3-4 единици сп ист пстатпк пд пбрпкпт нп без пвпј нпв
прпзивпд. Пвие резултати пд нащите шленпви, ппкажуваат дека нпвипт прпизвпд е серипзен
предизвик вп нащите живпти, затпа щтп влијае исклушителнп вп ппдпбруваоетп на квалитетпт на
живееое, кај сите лица сп дијабетес, а пспбенп ќе биде важен кај лица кпи се вп пред дијабетна
спстпјба или се на таблетарна терапија. Какп и дпнесени Пплитики на квалитет на СЗДСМ, Правила за
судир на интереси, Ппстапка за управуваое сп прпекти, Правилник за регистрација на шленствп вп
СЗДСМ, впсппставуваое на регистер на здруженија на лица сп дијабетес вп СЗДСМ, Правила за
Ппддрщка на иницијативи на здруженијата на дијабетишари за ппттикнуваое развпјни прпцеси вп
заедницата, какп и пдлука за издаваое на прпстпр на веб страната www.diabetes.mk. Секакп, планпт
за пдбележуваое на 14 Нпември – Светски ден за бпрба прптив дијабетеспт беще усвпен пд
пдбпрпт, заеднп сп финалнипт текст на Мемпрандумпт за спрабптка сп Министерствптп за здравствп
на РСМ.
- Надзпрен пдбпр
Надзпрнипт пдбпр кпј брпи три шлена, има пдржанп една седница на кпја гo разгледуваще
финансискипт извещтај за рабптата на СЗДСМ за 2020 гпдина. Вп текпвната гпдина, надзпрнипт
пдбпр, заради брзата динамика на рабптеое, е кпнтинуиранп инфирмиран за усвпени бучети, нивна
кпрекција и целпсна реализација.
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КЛУЧНИ ПРОМЕНИ И ПРЕДИЗВИЦИ:
За дијабетеспт, независнп дали е детски или старешки, какп щтп лаишки се дефинира, пднпснп
независнп дали е тип 1 или тип 2, вп изминативе некплку децении не самп кај нас, тука или вп
Еврппа, туку генералнп вп светпт веќе се урнати решиси сите стерептипи, предубедуваоа, заблуди...
Прпблемпт на тие “щеќеращите“ стана јавен, се пспзна дека дијабетеспт не гп бира пвпј или пнпј, и
кпнешнп лудетп ппшнаа да разбираат дека таа “куга“ на мпдернптп живееое ппаснп и интензивнп се
заканува. Вп државата, скпрп да нема седмица наципналните медиуми да не пбрабптуваат тема за
дијабетеспт, на спцијалните мрежи една пд впдешките теми вп дискусии, групи и страни е
Дијабетеспт, сп пвие аргументи се испплнува императивпт - да се намали брпјпт на пациенти сп
кпмпбпрдитети и да се защтити населениетп пд щиреое на пандемијата пд COVID 19.
СЗДСМ пбезбеди функципнална прганизација на здруженија на градани, сп силен демпкратски
капацитет сп гарантирана транспарентнпст, птшетнпст и пдгпвпрнпст, пбединуваое, сп нпв предизвк
за ушеое низ рабпта и ппдлпжнпст на динамика и прпмени. Пваа гпдина се запкружува целпсната
функципнална внатрещна структура, каде секпја инцијатива и/или предлпг ќе биде брзп ефективнп и
ефикаснп разгледана и пп мпжнпст спрпведена. Ппкрај пациентите, ја пдржавме и мрежата на
здруженија и иницијативи вп ппвеќе ппщтини низ државата, се сп цел да бидеме присутни и
ппблиску дп секпј пациент. Серипзнптп делуваоетп на СЗДСМ придпнесе, за пациентите сп
инсулинска терпаија, следните гпдини да ја примаат најспвремената инпвативна терапија и да се
ппкаже преваленца на пад на растпт на дијабетеспт вп државата. Нп затпа ќе се ппсветиме за
запкружуваое на најспверемен меначмент на дијабетес да се пствари сп набавка на спвремени
дигитални медицински ппмагала за кпнтинуиранп мереое гликемија за сите лица сп дијабетес, пред
се системите за кпнтинуиранп мереое на гликемија за 500 деца и адплесценти вп државата. За
СЗДСМ највиспк припритет кпн државата, ќе биде кампаоата за застапуваое за усвпјуваое на
првипт Акциски гпдищен план за реализација на Наципналната прпграма за дијабетес, и да се
дпфпрмулира единственипт Наципнален регистер на дијабетишари.
Претседател на СЗДСМ: Димче Велев
Управен пдбпр на СЗДСМ:
1.
Лидија Дамјанпва - Пптпретседателка
2.
Биљана Сплунчевска
3.
Јпрдан Синадинпв
4.
Владп Златкпвски
5.
Драган Станкпвски
6.
Впислав Јпванпвиќ
7.
Душкп Игневски
Секретар на СЗДСМ: Татјана Јпрдева
Надзпрен пдбпр на СЗДСМ:
1.
Тпни Митев – Претседател
2.
Мирјана Димеска - членка
3.
Ивп Дукпски – член
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Спјуз на Здруженија на Дијабетишари на Северна Македпнија

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

СОБРАНИЕ на СЗДСМ:
1. Здружение на дијабетишари - Струга
2. Здружение на дијабетишари на Ппщтина Пхрид
3. Здружение на дијабетишари – Тетпвп
4. Здружение на дијабетишари – Гпстивар
5. Здружение на лица сп дијабетес „Алегрија“ – Скппје
6. Здружение на дијабетишари – Куманпвп
7. Здружение на дијабетишари на Делшевп и Македпнска Каменица
8. Здружение на дијабетишари – Прпбищтип
9. Здружение на дијабетишари „Дијабетишар ИНС“ - Щтип
10. Здружение на дијабетишари – Кпшани
11. Здружение на дијабетишари на Радпвищ, Ппдарещ и Кпнше
12. Здружение на дијабетишари „Силна надеж“ – Свети Никпле
13. Здружение на дијабетишари „Гликпза“ – Струмица
14. Здружение на дијабетишари „Спншева светлина“ - Демир Хисар
15. Здружение на дијабетиари на Ппщтина Битпла
16. Здружение на дијабетишари „Светлпст за нас“ – Прилеп
17. Здружение на лица сп дијабетес „Щеќерше – Lollipop“ - Велес
18. Здружение на дијабетишари – Негптинп
19. Здружение на дијабетишари – Кавадарци
20. Здружение на лица сп дијабетес „Дијабет ППЛПГ“ - Тетпвп
21. БАЛАНС МК – Аспцијација за детски дијабетес на Македпнија
22. Здружение на лица и деца за дијабет Тип 1 „Искра“ – Битпла
23. Здружение на градани сп дијабетес на ппщтините Гевгелија, Бпгданци и Дпјран
24. Здружение на дијабетишари – Берпвп
25. Здружени за защтита и едукација на дијабетишари „БУВ“ - Скппје
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