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СЗДСМ е прганизација кпја се прпменува и развива, какп функципнална прганизација на
здруженија на градани, сп силен демпкратски капацитет сп гарантирана транспарентнпст,
птшетнпст и пдгпвпрнпст, серипзнп ппсветени какп инкулзивна прганизација, какп нпв предизвк
за ушеое низ рабпта и ппдлпжнпст на динамика и прпмени, спгласнп пптребите на шленствптп и
заедниците. Здруженијата, се ппсветени за защтита за секпе лице сп дијабетес, предизвик кпј
COVID19 не науши на сплидарнпст, еднаквпст, свеснпст за Дијабетеспт. Ппстпјанп се грижиме и
силнп сме ппсветени на рещаваое на пптребите на лицата сп дијабетес какп и сите хрпнишнп
бплни, неделнп пд над 90 лица сп дијабетес или гпдищнп сп над 230 градани. Ппстпјанп се
надппплнуваме сп размена на спвети сп партнерски прганзиации, а пред се какп пплнпправна
шленка на Аспцијацијата на пациентски прганизации сме вп кппрдинација сп сите пациентски
прганизации. Сп намера директнп да се ппсветиме на сите пациенти, ја развиваме и мрежата на
здруженија и иницијативи вп ппвеќе ппщтини низ државата, се сп цел да бидеме присутни и
ппблиску дп секпј пациент. Ззатпа вп 2021 ќе се надградиме сп ущте најмалку 4 здруженија:
Крива Паланка и Кратпвп, Виница, Кишевп и Дебар.
Спјузпт на здруженија на дијабетишари на Македпнија (СЗДМ) е впдешка, граданска
прганизација кпја ги застапува правата, интересите и пбврските на пкплу 125.000 лица сп
дијабетес пд кпи пкплу 45.000 инсулин зависни, вп државата. Спјуз на слпбпднп и независнп
здружени и прганизирани вп 25 здруженија на градани вп 27 ппщтини и градпт Скппје.
Организцијата влијае врз ппдпбруваое на легислативата, здравствените и ппщтественп спцијални стандарди, какп и за еднакпв третман на лицата сп дијабетес вп државата. СЗДМ сп
изградена структура низ државата, ппсветенп се бпри сп предизвикпт на пандемијата Дијабетес и
нпвипт предизвик COVID 19. Се ппсветивме и на рещаваое на прпблеми и предизвици сп кпи
семејствата на децата сп дијабетес се сппшуваат, вп нпвптп ризишнп секпјдневие на живееое и
медицински третмани, сп единствена цел какп даваое на целпсна партнерска защтита и
спрабптка на секпј дијабетишар, какп една пд најгплемите виспкп ризишни групи. Впсппставената
спрабптка сп Наципналната кпмисија за дијабетес, Универзитетската клиника за ендпкринплпгија,
дијабетес и метабплни спстпјби Скппје, МАЛМЕД и центрите за дијабетес, ги идентификуваме и
адресираме прпблемите и мпжните рещенија за защтита на здравјетп на секпе лице сп дијабетес.
Текпвната рабпта и стекнатп искуствп, за интегрирана заеднишка рабпта и дејствуваое ни даде
видлив пат, за нас хрпнишнп бплни сп Дијабетес сп кпмбпрдитети, нема ппвеќе да има ист нашин
на живееое и пднесуваое да се вратиме кпн прирпдни критериуми, а не секпгащ мпдернптп и
нпвптп не е вп прилпг на лице сп Дијабетес. Секакп пва не знаши враќаое сп декади наназад, нп
вп 21 век имаме сите спвремени алатки и мпжнпсти Квалитетпт на живптпт да гп издигнеме лишнп
пред се, а пптпа за пкплината.
Земајќи предвид дека знашителен дел пд населениетп има ризик фактпри за дијабетес,
какп и пптребата пд згплемена едукација и превенција за инфицираое сп Кпрпна вирус,
пшекуваме да расте вп иднина, дпкплку итнп не се преземат сппдветни мерки. Какп една пд
впдешките нации сп идентификувана спстпјба Обезнпст (Дебелина), справуваоетп сп дијабетеспт е
дпживптен прпцес кпј мпже сппдветнп да се кпнтрплира и да се пбезбеди дплг и квалитетен
живпт. Од друга страна, предизвикпт пд тещките ппследици пд Кпрпна, дава јасна наспка дека
треба да се намали несппдветната кпнтрпла на нивптп на гликемија, кпја 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.
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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. Организацијата влијае врз ппдпбруваое на легислативата, здравствените
и ппщтественп-спцијалните стандарди на истите, какп и за еднакпв третман на лицата сп дијабетес
вп Македпнија.

Вреднпсти:
СЗДМ преставува заеднишкп семејствп, кпе 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: СЗДМ 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 СЗДСМ






Ппдигнуваое на свеста кај граданите за дијабетеспт;
Инкпрпприраое на Предлпжена Наципнална прпграма вп Глпбалната наципнална
стратегија за незаразни бплести.
Унапредуваое на едукацијата, мптивацијата и превенција пд дијабетес и COVID 19;
Јакнеое на капацитетите на здруженијата на дијабетишари и
Институципналнп зајакнуваое.
•








Цели на гпдишната прпграма за 2021 гпдина:

Едукација и превенција пд дијабетес и COVID 19,
Кампаоа за ппдигнуваое на свеснпста на матишните лекари за пппплнуваое на регистарпт
за пациенти сп щеќерна бплест,
Дигитализација на дијабетеспт вп Македпнија,
Одбележуваое на 20 гпдини СЗДСМ и 100 гпдини Инсулин,
ДИА ЕУРО ТИМ,
Институципналнп зајакнуваое на здруженијата и спјузпт.

ЦЕЛНИ ГРУПИ :
-

25 здруженија на лица сп дијабетес и нивни аспцијации и нефпрмални групи на градани,
125.000 лица сп дијабетес пд кпи пкплу 44.000 инсулин зависни дијабетишари,
Здравствените власти, медицински устанпви, прагнизации и бизнис заедицата.

За СЗДСМ највиспк припритет кпн државата, се: инкппприраое на десетгпдишна
Наципнална прпграма за дијабетес, функципнален Наципнален регистер на дијабетичари,
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.

СЗДМ - свпите активнпсти и акции ќе ги фпкусира на кпнцептите:
-

Спвладуваоетп на предизвиците, кпи какп критишни ги наметна Кпрпна вируспт за лицата
сп дијабетес, сп прганизираое едукации сп цел да се превенира и успещнп да се
меначира дијабетеспт. Сп ментпрствп пд медицински лица, ќе се снимаат 11 електпнски
едукации (теле-медицина) на теми за психплпщка ппддрщка, исхрана за време на кпрпна,
за меначираое сп редпвнп мереое на гликемија, аплицираое на терапија и справуваое
сп разлишните вреднпсти, какп и за справуваое сп кпмбпрдитети (ретинппатија, тирпидна
жлезда, неврппатија, нефрппатија...);
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-

Медунарпдна (регипнална) спрабптка и вмрежуваое ќе се ппсветиме
на
впсппставуваое на кпмуникација, размена на инфпрмации, кпнсулатции и сл. сп земјите
пд регипнпт, за заппзнаваое сп наципналните спјузи и нивните активнпсти ппврзани сп
нпвите предизвици сп COVID 19. Оспбенп важнп е да се реализира една средба сп два
наципнални спјузи, каде се видливи ппзитивните икуства за пбезбедуваое на квалитетен
живпт на лицата сп дијабетес и кпрпна вируспт, пред се на Република Хрватска и
Република Грција.

-

СЗДМ ќе се ја засили сп активнпсти кпи ќе заппшнат сп истражуваое на нивптп на
сегащнптп задпвплствп и пптребите на целната група, пп щтп ќе се прганизираат 16
рабптилници на кпи ќе бидат презентирани резултатите пд задпвплствптп на квалитетпт на
живптпт пд лицата сп дијабетес и нивните семејства и предлпг рещенија за унапредуваое
на квалитетпт на живпт. Целта на активнпстите е да се пбезбедат релевантни инфпрмации
за квалитетпт на влијание на терапијата, пред се инуслинска, кпја се аплицира на лицата сп
дијабетес, таблетарната терапија, замена на терапија, какп и игли сп кпи се аплицира
терапијата, глукпмери и ленти за меначираое сп вреднпстите на дијабетеспт.

-

Регипналнипт пристап на прганизираое, ќе пбезбеди безбедна кпмуникација и рабпта и
на здруженијата кпприднирани пд спјузпт и самите здруженија спгласнп регипналната
прганизиранпст. Затпа, ќе се унапредува рабптеоетп вп мрежа на сите 8 регипни кпи
примарнп ќе спбираат инфпрмации и ќе ги сппделуваат пд здруженијата кпн спјузпт и
ппвратнп кпн здруженијата пд регипнпт. Грижата за пбезбедуваое на ппквалитетен живпт
преку пдлишнп здравје на лицата сп дијабетес, ќе се впди преку елекрпнските мрежи за
кпмуникација, какп и спцијалните мрежи. Ќе се впсппстави редпвна кпмуникација вп група
каде најмалку два пати неделнп ќе се прганизираат рабптилници, на кпи ќе се сппделуваат
искуства за надминати прпблеми и најдени рещенија.

-

СЗДМ ќе ја запкружи внатрещната репрганизација и структура, пбезбедувајќи
функаципнална демпкратска прганизација, кпја е преппзнатлива какп застапник на лицата
сп дијабетес. Внатрещнптп ревитализираое и надвпрещната ппставенпст, ќе се запкружат
сп усвпјузваое на Стратещки план за развпј на СЗДМ за перипдпт 2022 – 2026 гпдина.

-

Оспбенп внимание шленките на спјузпт, ќе ппсветат на згплемуваое на свеста на лицаста
сп дијабетес и нивните семејства, за зашуваваое на здравата живптна средина, кпја нема
да биде загрпзувана пд нащипт медицински материјал, кпј секпдневнп гп кпристиме.
Затпа, ќе впсппставиме спрабптка сп сите медицински устанпви каде има инсулински
деппа за да се прганизира спбираое на искпристени иснуликси пенкала, игли и ленти и
ќе се сппбираат вп специјализиран сад за спбираое на медицински птпад. Овпј кпнцепт
ппкажува дека ние сме свесни градани, кпи се ппсветени на влијаниетп за квалитетен
живпт и пстрануваое на сите ризици пд медицинскипт материјал кпј ние гп кпристиме.
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СОРАБОТКА
Реализацијата на активнпстите се заснпва на принциппт сп партнерска спрабптка сп
релевантни и засегнати страни. Успещна спрабптка, на веќе впсппставените принципи на
стратещки цели и намери сп Наципналната кпмисија за дијабетес, Наушнптп здружение на
ендпкринплпзи и дијабетплпзи на Македпнија, Клиниката за ендпкринплпгија, дијабетес и
бплести на метабплизмпт, Клиниката за детски бплести, Центрите за дијабетес при ЈЗУ низ
државата, пспбенп сп Агенцијата за лекпви и медицински средства МАЛМЕД и Институтпт за јавнп
здравје, ќе ги унапредиме мпжнпстите за креираое на заеднишки прпграмски ппределби и
прпектни акции.
СЗДМ е ппсветен за кпнтинуирана спрабптка сп Фпндпт за здравственп псигуруваое на
Македпнија, (сппдветни експерти пд пбласта), какп и експерти пд фармакпекпнпмијата,
медицинските прпфесипналци, институции и ппщтините. Впеднп ќе се ппсветиме и на спрабптката
сп јавнипт здравствен сектпр, приватните здравствени институции, кпмпании, градански
прганизации и други. Ние ќе ппсветиме серипзнп внимание на градеое на заеднишка спрабптка сп
лекарите пд семејна медицина и сппдветните струшни здруженија, сите пстанати клиники кадещтп
се третираат кпмпликации пд дијабетеспт (Кардиплпгија, Нефрплпгија, Офталмплпгија,
Неврплпгија, Неврпхирургија, Тпракпваскуларна хирургија, Пластишна хиругија, Гинекплпгија и
акущерствп, Стпматплпгија и др.). Лекарски кпмпри, лекарски друщтва, министерства и управи кпи
се надлежни за унапредуваое на услпвите за пбразпвание, рабпта и живпт на лицата сп дијабетес.
Дијабетеспт какп заеднишки имател на сите луде, не наспшува на итна пптреба за впсппставуваое
на регипнална спрабптка сп наципналните спјузи и прганизации на лица сп дијабетес, какп и сп
Еврппската мрежа на здружуваое на лица сп дијабетес, пред се сп наципналните спјузи вп Р.
Хрватска, Р.Грција и другите пд ппкружуваоетп.
СВЕСТКИ ДЕН НА ДИЈАБЕТЕСОТ – 14 Нпември
Одбележуваоетп на Светскипт ден на дијабетеспт, какп еден пд централните настани вп
2021 гпдина, СЗДМ ќе ппдгптви ппсебна ппрграма за пдбележуваое на 14 Нпември, вп шии рамки
се сите шленки на спјузпт, ќе гп ппсветат на јубилејните 20 гпдини СЗДМ и 100 гпдини Инсулин,
мптптп и темата за истптп ќе бидат успгласени сп генералиите пд Интернаципналната Дијабетес
Федерација. Кпнцептпт за активнпсти ќе се наспши кпн спрабптка сп јавните инситутции,
пбразпвните устанпви и приватнипт сектпр какп и здружуваое на пние кпи се најмнпгу засегнати
пд пваа тема.
ДИА ЕУРО ТИМ
За ппдпбар и ппквалитетен живпт на лицата сп дијабетес тука е нащипт Диа еурп тим кпј
преку прпмпвираое на сппртпт какп вп Македпнија така и надвпр преку ушествп на медунарпдни
турнири им гп плеснува живптпт на нащите најмлади пациенти сп тпа щтп рабпти на :
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Едуцираое и креваое на свеста за дијабетеспт,
Прикажуваое на важнпста пд физишка активнпст за дпбра кпнтрпла на дијабетеспт,
Прпмпвираое на здрав нашин на живпт,
Бпрба прптив дискриминација на лицата сп дијабетес,
Разбиваое на стерептипи и митпви за дијабетеспт,
Прпмпвираое на ДиаЕурп,
Разменуваое на искуства преку границите и развиваое на паралелна кпмуникација ппмеду
шленките аспцијации на ИДФ.

СТРУКТУРА
Креираните активнпсти вп гпдищна прпграма, се пред сѐ на 25 здруженија на
дијабетишари, кпи секпјдневнп се активнп ппсветени на бпрба сп дијабетеспт и спрешуваое на
пандемијата пд кпрпна вирус. Лидерствптп на СЗДСМ заеднп сп изврщните пргани и регипналните
кппрдинатпри ќе ги планираат, реализираат и ќе ги мерат видливите резултати пд активнпстите.
СЗДСМ свпјпт бучет ќе гп практикува преку прпектнп рабптеое, сп дпнации, сппнзпрства и
партенерски пднпси сп кпмпании, градани, лпкални власти и Наципналната кпмисија за дијабетес.
Ппсебен акцент пваа гпдина ќе биде ставен на спрабптката и активнптп шленуваое вп
Аспцијацијата на пациентски прганизации на Македпнија, какп и спрабптка сп прганизации на
пациенти, какп и на други шија цел се ппшитуваое на шпвекпвите права, слпбпди и правптп дп
пристап дп здравствп кпе пвпзмпжува квалитетен живпт на граданите.
ОЧЕКУВАНИ ПРОМЕНИ
Здруженијата на лица сп дијабетес здружени вп СЗДМ какп и партнерските прганизации и
Спјузи, ќе ја спрпведува прпграмата, сп надеж дека државата ќе ја инкппприра предлпжената
Наципналната прпграма за дијабетес, ќе се впсппстави функципнален Наципнален регистер на
дијабетишари, да се дпнесе првипт Акципнен план за имплементација на Наципналаната
Прпграма, за да се згплеми свеснпста кај граданите за ризикпт пд дијабетес. СЗДМ пшекува да
впсппстави целпсна функципнална внатрещна структура, каде секпја инцијатива и/или предлпг ќе
биде брзп ефективнп и ефикаснп разгледана и пп мпжнпст спрпведена. Сп делуваоетп на СЗДМ
императиви вп гпдината ни се: да се пвпзмпжи еднакпв пристап дп најспвремената инпвативна
терапија и медицински ппмагала за кпнтинуиранп мереое гликемија за сите лица сп дијабетес и
да се ппкаже преваленца на пад на растпт на дијабетеспт вп државата, да се намали брпјпт на
пациенти сп кпмбпрдитети и да се защтити населениетп пд щиреое на пандемијата пд COVID 19.
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АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА РАБОТА:
Стратегиска цел на СЗДМ:
 Цел 1: Кампаоа за ппдгптпвка на Наципнален регистер
Активнпсти
Временска
Одгпвпрен/вк Целна група
рамка
лучени
Кампаоа за
Кпнтинуиранп Претседател,
Валада
Инкпрпприраое на
Секеретар
МЗ
Предлпжена Наципнална
Спбрание
прпграма вп Глпбалната
наципнална стратегија за
незаразни бплести
Дебати 8
Кварталнп
УО
Членпви на
СЗДМ
Експерти
МЗ
Медиумска кампаоа
2 пати
Здруженијата Градани
24 интерјуа
месешнп
Институции
Кампаоа преку спцијални Кварталнп
Веб админ
Градани
мрежи
Електрпнски едукативен
Кпнтинуиранп Претседател/
Здруженијата
центар на СЗДМ
Секретар и
Клиника за
ендпкринплпг
ија
 Цел 2: Едукација и превенција пд дијабетес и COVID19
Теле медицина за лица сп Кпнтинуиранп Претседател и Дпктпри и
дијабетес
Одгпвпрен за
Лица сп
едукација
дијабетес
ВЕБ едукациија
Кпнтинуиранп Секеретар и
Лица сп
www.diabetes.mk
Веб
дијабетес
администратп
р
Брпшури и флаери
Кпнтинуиранп Секеретар и
Лица сп
Автпри на
дијабетес
брпщури
Градани
Здруженија
Едукативни рабптилници
Кпнтинуиранп УО
Лица сп
пп 12 вп
Здруженијата дијабетес
гпдина
МЗ
Градани
Опщтини
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Индикатпр
Усвпен план
Израбптен Регистер

Објавени интервјуа

Превземена
пбврска и
функципнална
страна/ЕЕЦ

Одржани 24 теле –
рабптилници
Ппставени најмалку
20 едукативни
брпщури и линкпви
Издадени 20 – 27
наслпви на
брпщури, издадени
15 флаери
24 едукативни
рабптилници
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 Цел 3: Здравствени бенифиции за лицата сп дијабетес
Да се спберат предлпзи пд Дп 30 Април
Здруженијата Лицата сп
здруженијата за
дијабетес
бенефиции
Прпграма за бенефиции на Мај
СЗДМ

Претседател
УО

Истражуваое за спстпјбата
сп Дијабетеспт

Септември
Секретаријат
2021 – Мај
2022
 Цел 4: Лпбираое - Дигитализација на дијабетеспт вп Македпнија
Прпграма за лпбираое на
Февруари
Здруженијата
СЗДМ
Април - Мај
УО
Лпбираое за
Април - Мај
УО
Фармацевтски
пренаспчуваое на
кпмпании
дпнатпрски средства (пд
фармацевтски кпмпании)
за едукација на матични и
други дпктпри за
едукација на лицата сп
дијабетес)
Набавка на Системи за
Кпнтинуиранп Претседател
Наципнална
кпнтинуиранп мереое на
на СЗДМ
кпмисја за
гликемија
БАЛАНС МК
дијабетес, МЗ,
ФЗО
Развпен план за едукација Јуни - Јули
УО
Дпктпри
на дпктпри вп примарнп и
здруженијата
секундарнп здравствп
 Цел 5: Институципналнп зајакнуваое на здруженијата и спјузпт
Впведуваое на стандарди Јуни 2021
Управен
Управен
за рабпта и Пплитика на
пдбпр на
пдбпр
квалитет
СЗДМ
Избпр на Секретар
Март 2021
Претседател
Управен
Назначуваое на
на СЗДМ
пдбпр
пдгпвпрни лица/кпмитети Јуни 2021
8 регипнални кппрдинатпр Кпнтинуиранп Секретар на
Управен
СЗДМ
пдбпр
Претседател
на
Бараое пари/фпндпви за
Кпнтинуиранп
Управен
СЗДМ, Секеретар
финансираое на
пдбпр
и Прпект
активнпстите на СЗДМ
кппрдинатпри
 Цел 6: ДИА ЕУРО ТИМ
Ппдгптпвки на тимпт за
Кпнтинуниран

Направен предлпг
за бенефиции

Претседател

Футсал Тим
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Анализа сп
преппраки

Одржани спстанпци
10
Трибини 8

Акципнен план за
набавка за 500 деца

Ппдгптвен план

Усвпјуваое на
правилници и
ппстапки
Избпр и именуваое

План за акција
Предлпг прпекти и
Бараоа /Апликации

План за тренинзи и
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настап на ДИАЕУРО 2021 и
2022

п

Аплицираое за
прганизација на ДИЕУРО
2022

Прв квартал
2022

на СЗДМ и ЗД
Алегрија,
Скппје
Претседател
на СЗДМ и

ушествп

ФФМ, СУС и
СФМ

ЗД Алегрија
Цел 7: Одбележуваое на 20 гпдини СЗДСМ и 100 гпдини Инсулин
Вмрежуваое, Кпнференции, настани, дружеое
Учествп на дпмашни и
Кпнтинуиранп Секеретар
медунарпдни
Здруженија
кпнференции
Органзпраое на Фпрум 20
Претседател на
Сите
гпдини СЗДСМ „Штп
Април - Мај
СЗДМ/УО
шинители
стпривме прптив
2021
Одбпр за
Дијабетеспт?“
пдбележуваое

Апликација сп
склушени
мемпрандуми за
реализација



Органзираое на гпдишна
кпнференција/сппртски
настан на СЗДМ

Кпнтинуиранп

Здруженија

Областите на активнпстите:














Вплпнтираое - преку прпмпција и развпј на вплпнтерствптп,
Прпмпвираое на спцијална сплидарнпст,
Следеое на јавната пплитика и застапуваое,
Развпј на граданскптп ппщтествп,
Инфпрмации пд јавен карактер и медиуми - преку следеое на ппщтествената пдгпвпрнпст
на медиуми и други јавни инфпрмации и активнпсти на медиуми,
Задущуваое и защтита пд дискриминација - преку защтита на правата на семејствптп,
децата и млади лица сп ппсебни пптреби, права на стари лица, защтита и права на
пациентите,
Развпјна спрабптка - преку пбразпвание и унапредуваое на здравјетп,
Образпвание - преку едукација за пдржлив развпј, здрав нашин на живпт и зашувуваое на
прирпдата,
Спцијална ппмпщ и ппддрщка,
Спцијални услуги - спветуваое и ппмпщ, дпмащна ппмпщ, психпспцијална ппддрщка,
струшна ппмпщ и ппддрщка,
Физишки активнпсти и игри изведени на прганизиран нашин заради прпмпција здравје и
рекреација,
Превентивнп дејствуваое, унапредуваое и защтита на здравствени услпви - спздаваое
услпви за ппдпбар квалитет на живпт за пациентите сп хрпнишни забплуваоа.
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Управен пдбпр на СЗДСМ:
1.
2.
3.

Диме Велев
Претседател
Лидија Дамјанпва
Пптпретседателка
Јпрдан Синадинпв

4.
5.
6.
7.
8.

Владп Златкпвски
Драган Станкпвски
Биљана Сплуншевска
Впислав Јпванпвиќ
Дущкп Игневски

Надзпрен пдбпр на СЗДСМ:
1.
2.
3.

Тпни Митев – Претседател
Мирјана Димеска - шлен
Ивп Дукпски – шлен

СОБРАНИЕ на СЗДМ:
1. Здружение на дијабетишари - Струга
2. Здружение на дијабетишари на Опщтина
Охрид
3. Здружение на дијабетишари – Тетпвп
4. Здружение на дијабетишари – Гпстивар
5. Здружение на дијабетишари – Куманпвп
6. БАЛАНС МК - Здружение на лица сп
дијабетес тип 1 на Македпнија
7. Здружение на лица сп дијабетес
„Алегрија“ – Скппје
8. Здружение на дијабетишари
„Дијабетишар ИНС“ - Штип
9. Здружение на дијабетишари „Силна
надеж“ – Свети Никпле
10. Здружение на дијабетишари „Гликпза“ –
Струмица
11. Здружение на лица сп дијабетес „Дијабет
ПОЛОГ“ – Тетпвп
12. Здружение на лица и деца за дијабет тип
1 „ИСКРА“ - Битпла

13. Здружение на дијабетишари „Светлпст за
нас“ – Прилеп
14. Здружение на лица сп дијабетес
„Шеќерше – Lollipop“ - Велес
15. Здружени за защтита и едукација на
дијабетишари „БУВ“ - Скппје
16. Здружение на дијабетишари „Спншева
светлина“ - Демир Хисар
17. Здружение на дијабетишари на Делшевп и
Македпнска Каменица
18. Здружение на дијабетишари – Берпвп
19. Здружение на дијабетишари – Прпбищтип
20. Здружение на дијабетишари – Кпшани
21. Здружение на дијабетишари на Радпвищ,
Ппдарещ и Кпнше
22. Здружение на дијабетиари на Опщтина
Битпла
23. Здружение на дијабетишари – Негптинп
24. Здружение на дијабетишари – Кавадарци
25. Здружение на градани сп дијабетес за
ппщтините Гевгелија,Бпгданци и Дпјран

26 февруари 2021 гпд.
Скппје

Спбрание на СЗДСМ
Претседател,
Димше Велев
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