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Најсерипзнипт предизвик на шпвещтвптп вп 2020 гпдина, неппзнатипт непријател кпј живпти зема за
самп некплку дена, нпвипт SARS Cov 2 – COVID19 или КОРОНА вирус, гп исппраша најбрзипт и
најсерипзен тест сп самп две пращаоа, на кпи и какп луде и какп прганизација пдгпвприте или се тпшни
надежни или ппгрещни и трагишни. Оспбенп алармпт на паника, неизвеснпст, неппзнатп дп неизвеснпст
пп живптпт се вклуши кпга сите свестки и дпмащни здравствени власти и епидимиплпзи сппделија вест
дека хрпнишнп бплните, пспбенп лицата сп дијабетес се најранливата категприја на живптнп загрпзени
пд инфенкцијата. Спјузпт на здруженија на дијебетичари на Македпнија СЗДМ какп наципнална
прганизација кпја ги застапува правата, интересите, прпблемите и пбврските на пкплу 125.000 лица сп
дијабетес, 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, се
мпбилизираще спгласнп мпжнпстите и распплпжливите ресусри и успеа да ппддржи над 230 шленпви
на здруженијата, да ппмпгне на секпе семејствп, да ги адресира дп надлежните и застапува бараоата
на лицата сп дијабетес, за хуманп и надежнп прпдплжуваое и прилагпденп живееое вп нпвата
реалнпст. Зата СЗДСМ и се рефпрмираще, ја гради нпвата внатрещна институципнална структура кпја за
пснва 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 адплесценитите
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. Од друга
страна, ппстпјната спстпјба на несппдветната кпнтрпла на пцеинтите 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. Ние какп Спјуз, вп 2020 гпдина се ппсветивме и на рещаваое на прпблемите и
предизвиците сп кпи семејствата на децата сп дијабетес се сппшуват секпјдневнп, преку даваое на
целпсна партнерска защтита и спрабптка. Успеавме да дпбиеме следните гпдини најспвремена и
инпвативна терпаија, нп не заврщивме сп запкружуваое на квалитетен меначмент на дијабетес, сп
дпстапнпст на дигитализирани глукпмери за секпе лице, а пред се сп системи за кпнтинуиранп мереое
на гликемија. Предизвик вп гпдината кпја е зад нас беа функциплналнспта на центрите за дијабетес и
амбулантти, вп пдредини делпви на државата се и скпрп нефункциипнлани, нп се пдржаваат вп
системпт какп задаша на кпја пдгпвара државата сп цел навременп пткриваое и третман не самп на
дијабетеспт, туку и кпмпбрпдитетите. Наципнланата прпграма за дијабетес е целпснп пптисната пд
припритетите, затпа щтп КОРОНА вируспт, налпжи итна рефпрма на здравственипт систем, кпј вп
Република Северна Македпнија, е ппкажа дека не е дпвплнп спремен за сппшуваое сп ппгплеми
ризици какп пандемии, пспбенп не кпн лицата сп дијабетес. Сппред ппдатпците пд
Интернаципналната Дијабетес Федерација (IDF) пд 2018 гпдина преваленцата за дијабетес вп
Македпнија е ппвиспка пд светскипт прпсек и изнесува 11.2% щтп сппдветствува на 175.100 лица на
впзраст пд 20-79 гпдини, или секпј 9ти впзрасен шпвек вп Македпнија има дијабетес.
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Мисија:
СЗДМ 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:
СЗДМ е впдешка прганизација кпја ги застапува и претставува интересите на здруженијата на
лицата сп дијабетес. Организцијата 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, 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 СЗДМ
Ппдигнуваое на свеста кај граданите за дијабетеспт;
Ушествп вп реализација на Наципналната прпграма за дијабетес;
Унапредуваое на едукацијата, мптивацијата и превенција пд дијабетес;
Јакнеое на капацитетите на здружнијата вп СЗДМ ;
Институципналнп зајакнуваое на СЗДМ
•

Цели на гпдишната прпграма 2020 гпдина:
Кампаоа за ппдгптпвка на Наципнален регистер
Едукација/Превенција
Здравствени бенифиции за лицата сп дијабетес
Лпбираое
Репрганизација на СЗДМ
ДИА ЕУРО ТИМ
Вмрежуваое, Кпнференции, настани, дружеое

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

COVID 19 – Кпрпна Вирус
Најсерипзнипт предизвик на шпвещтвптп вп 2020 гпдина, неппзнатипт непријател кпј живпти зема
за самп некплку дена, нпвипт SARS Cov 2 – COVID19 или КОРОНА вирус, гп исппраша најбрзипт и
најсерипзен тест сп самп две пращаоа, на кпи и какп луде и какп прганизација пдгпвприте или се
тпшни надежни или ппгрещни и трагишни. Оспбенп алармпт на паника, неизвеснпст, неппзнатп дп
неизвеснпст пп живптпт се вклуши кпга сите свестки и дпмащни здравствени власти и
епидимиплпзи сппделија вест дека хрпнишнп бплните, пспбенп лицата сп дијабетес се
најранливата категприја на живптнп загрпзени пд инфенкцијата. СЗДСМ, пвпј тест гп прифати какп
серипзен предизвик и вп ппстпјана кпмуникација и кппрдинација сп Наципналната кпмисија сп
дијабетес, дпктприте пд Клиниката за ендпкринплпгија, дијабетес и метабплни нарущуваоа,
дпктприте пд дијабетес центрите пд Скппје и внатрещнпста на државата, секпјдневните пращаоа
пд пациентите, нивните семејства неселективнп ги пренаспшувавме дп нив, кпи пак вп најкратки
рпкпви ги примавме ппвратнп дп секпј пациент, а ги сппделувавме и вп јавнпста. Безнадежнпста,
паниката, стравпт и нпвите правила на живееое сите серипзнп ги прифатија и применија.
Динамиката на кпмуникација се интезивираще и сп преземаое на инфпрмациите и упатставата пд
СЗО и IDF, кппрдианцијата сп партнерските здруженија на хрпнишнп бплни. На бараое на
пациентите, првите пдлуки кпи ги прифати Министерствптп за здравствп беа ппкрај лицата сп Тип
1, да бидат пслпбпдени пд секакви пбврски и да се вп дпмащна изплација и Тип 2 сп
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кпмпбпрдитети, пптпа рпдителите на децата сп Тип 1 да бидат истп ппфатени сп псплпбпдуваое
сп уредбите за да се спрешат реакциите на децата пд страв сп нпвптп. Заеднп сп Наципналната
кпмисија за дијабетес и Директпрката на клиниката, се предлпжи и прифати пд МЗ нпвипт нашин
на електпрнска и телефпнска кпмункација на пациентите сп нивните дпктпри вп секпј пд центрите
за дијабетес, најважна преппрака кпја се применуваще пд двете страни, директната физишка
кпмуникација да се сведе на минимум при нужни влпщени здравствени спстпјби. Важнипт тест гп
пплпживме сп виспк степен на успещнпст и какп здруженија, щтп успеавме за брзп време да ја
разбудиме сплидарнпста, спцијализацијата, спрабптката и над се емпатијата за сите лица сп
дијабетес. Оспбенп внимание имаще пптреба и ја исппрашавме вп руралните средини, каде
здруженијата сп свпи вплпнтери и/или вп спрабптка сп Црвенипт крст се дистрибуираа терапиите
и лентите. Секакп не ппмалп знашеое имаще, ппјавата на губеое на рабптини места на нащите
шленпви, сп неприфаќаое на нивнптп псплпбпдуваое пд рабпта пспбенп вп јавните служби, нп
предизвиците беа згплемени и сп ушениците и студентите, нп брзата реакација и партнерскипт
пднпс на надлежните здравствени власти и управи, ги рещававме сите мпжни реални пращаоа.
Оспбенп знашајна ппддрщка дадпа специјалистите пд Детската клиника – ендпкринплпгија и
Центарпт за дијабетес сп видеп ппраки, дадпа упатстав и инфпрмации какп да се справуваат сп
сппдветни пптреби на лицата сп дијабетес. Оваа гпдина на секпјдневнп ушеое на нпв режим пд
СЕДИ ДОМА, ЗАШТИТИ СЕ дп ДА СМЕ ОДГОВОРНИ, се навикнувавме на нпвптп трпјствп Нпсеое
МАСКА за защтита, физишка ДИСТАНЦА пд 2 метра и шеста ДЕЗИНФЕКЦИЈА, вп кппрдинацијата сп
21 пд 23 здруженија се запкружи сп реализација на ппсети и рабптилници сп секпе пд
здруженијата пп регипни. Ракпвпдтсвптп на СЗДСМ вп шетири дена реализираще средби и ппсети
на 8 рабптилници сп 115 шленпви на здруженијата пд ппщтипните и руралните средини кпи
гравитираат кпн тие ппщтини. Виспка прпмена кпја ја пставривме е враќаоетп на надежта, на
искпренуваое на паниката, даваоетп взаемна ппддрщка дека Кпрпна вируспт е инфекција пд кпја
мпраме да се пазиме, самп малку ппеќе пд другите, дека за се има рещение самп е пптребни
трпение и мудрпст, нп највеќе пд се сплидарнпст и спцијализација па и пп електрпнски пат. Овие
средби и кпнтинуирани сппделуваоа на предизвици и пращаоа, ппкажаа и слабпстите кпи ги има
СЗДСМ, функциипналнпста на здруженијата и внатрещната кпмуникациија и кппрдинација, кпи ги
заменивме сп директна кпмуникација сп пациентите и впведуваое на три регипнални
кппрдинатпри, кпи беа замена на слабпстите нп не и рещение на пптребата пд нпвипт нашин на
функципнираое и делуваое, спгласнп нпвата реалнпст нарешен COVID19.
Регипнални рабптилници за креираое бараоа дп Министерствп за здравствп и Дебата за
предлпг – текст на нпв Статут на СЗДМ
Спјузпт на здруженија на дијебетишари на Македпнија СЗДМ какп наципнална прганизација кпја
ги застапува правата, интересите, прпблемите и пбврските на лицата сп дијабетес, вп кпја
слпбпднп и независнп се здружени и прганизирани вп 23 здруженија на градани вп 21 ппщтина,
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. Организцијата, спгласнп Акципнипт план за рабпта вп 2020 гпдина,
пспбенп ппсеветн на справуваое и сп пандемијата COVID 19, прпдплжува да влијае врз
ппдпбруваое на легислативата, здравствените и ппщтественп - спцијалните стандарди на истите,
какп и за еднакпв третман на лицата сп дијабетес вп Македпнија.Грижата за пбезбедуваое на
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ппквалитетен живпт преку пдлишнп здравје на лицата сп дијабетес, СЗДМ ја засили сп реализација
на регипнални рабптилници на кпи беа презентирани резултатите пд задпвплствптп на
квалитетпт на живптпт пд лицата сп дијабетес и нивните семејства и предлпг рещенија за
унапредуваое на квалитетпт на живпт. А сп цел да пбезбедиме 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 терпијата,
глукпметри и ленти за меначираое сп вреднпстите на дијабетеспт, нивните пптреби и
припритети. Регипналнипт пристап на прганизираое на здруженијата вп СЗДМ, пбезбеди
безбедна кпмуникација меду здруженијаата и шленпвите и активисти, кпи беа присутни и активни
на рабптилниците. Вп перипдпт 22 дп 24 јули 2020 гпдина беа реализирани 8 регипнални
рабптилници на кпи ушествуваа вкупнп 73 шленпви на здруженијата, секпја пд рабптилниците
беще пгранишена временски на 90 минути, сп впведен збпр пд Претседателпт на СЗДМ кпј ги
презентираще кпнцепт бараоата дп Министесратсвп за здравствп пп щтп следеще дискусија дп 60
минути и 30 минути за дебата на нпвипт текст на Предлпг – Статутпт на СЗДМ. Регипналните
раптилници беа прагнизирани вп Тетпвп сп присуствп на 8 лица, Охрид 4 лица, Делшевп 7 лица,
Скппски 6 лица, Куманпвп 9 лица, Велес 6 лица и Негптинп 4 лица, Битпла 10 лица и Струмица 13
лица. Ппради серипзна зафатенпст сп COVID 19 средби не се пдржани сп здруженијата пд Штип и
Гпстивар, сп кпи дппплнителнп ќе се пдржат средби, нп истите се изјаснија сп електрпнска ппщта.
Секпја пд рабптилниците беще прганизирана спгласнп Прптпкплпт за прганизираое на спстанпци
на пргани и тела на правни лица, на птвпрен прпстпр, псвен две кпи беа прганирани вп вешерни
шасеви вп гплема сала, а присуствптп беще пгранишенп на 10 – 15 лица, истие беа на сппдветна
дистанца сп маски и средствп за дезинфекција. Бараоата за унапредуваое на квалитетпт на
лицата сп дијабетес вп државата, кпи беа презентирани какп предлпг кпнцепт пред шленпвите
наиде на серипзна ппддрщка, без ниту една дискусија за псппруваое, напрптив текстпт беще
дппплнет сп факти и пптреби пд ппвеќетп ушесници.
14 Нпември – Светскипт ден на дијабетеспт
СЗДСМ пдбележувое на 14 Нпември – Светскипт ден на дијабетеспт, кпј спгласнп преппраките на
IDF беще сп рабптен наслпв “Медицинските дијабетплпшки сестри – ппддршка за нивна
едукација и ппкачени прихпди“. Ппсветени на пстваруваое на нащата мисија и 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 Република Северна Македпнија.
Спгласнп прпграмските цели на СЗДСМ за 2020 гпдина за пдбележуваое на Светскипт ден на
дијабетеспт, ја ппдигнавме свеста на граданите за превенција пд дијабетес и свеснпста за пптреба
пд редпвен квалитетен меначмент на дијабетеспт. Ппсебнп вп веќе ппстпјната светска пандемија
на сеущте недпвплнп спвладливипт COVID 19 или Кпрпна вирус, успеавме успещнп да спрпведеме
активнпсти кпи беа сп целпсна защтита и превенција вп нпвата реалнпст, вп кпја целипт свет
живее. СЗДСМ ги реализираще следните активнпсти, вп рамки на Планпт за пдбележуваое на 14
НОЕМВРИ ,,Светски ден на дијабетес,,- 2020 гпдина.
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Израбптивме 5 минутен Ведеп клип сп ппрака и бараоа за Медицинските сестри и нивната
рабпта, вп кпе ппкрај медицинската сестра свпи ппраки дадпа и лицата сп дијабетес Т1, Т2
сп инсулин какп и рпдители на деца сп дијабет. Видептп заппшнува сп пбраќаое за
пбединуваое, видпе клиппт беще ппставен на спцијалните мрежи, какп и на нащата веб
страна
www.diabetes.mk
.
https://www.youtube.com/watch?v=9hxgd54Ez_E&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=QiuAkw0KrCk&feature=emb_imp_woyt

-

3 медиумски настани на наципнални ТВ станици т.е. 1 на наципнална и 2 на лпкалнп
нивп: на наципналната ТВ 24 вести пред редпвната емисија Здравје, беще емитувана
видеп ппраката на СЗДСМ и видеп пбраќаоетп дп јавнпста на Премиерпт на РСМ пп ппвпд
14 Нпември. Вп пвпј перипд на регпналната ТВ СТАР вп Штип, Претседателката на
Здружениетп на дијабетишари „Дијабетишар ИНС“ - Штип Марија Кпстпва имаще
вклушуваое вп живп вп дебатна емисија, вп кпја заради превенција емисијата беще сп
вклушуваое на спгпвпрниците, истп така Претседателпт на Здружениетп на дијабетишари
на Прпбищтип Стпјан Јаневски имаще снимка на лпкалната ТВ ПРОТЕЛ вп Прибищтип, на
кпја даде пбјаснуваое за знашеоетп на пдбележуваоетп на Светскипт ден на дијабетеспт.
Оваа гпдина, за прв пат на бараое на СЗДСМ, а вп спрабптка сп ЗЕЛС, на 13 и 14 Нпември,
вп знак на ппддрщка на бпрбата сп Дијабетеспт вп синп беа псветлени знашајни пбјекти пд
јавен интерес вп ппвеќе ппщтини и тпа вп Кпнше, Струмица, Радпвищ, Битпла, Велес, Свети
Никпле, Охрид, Струга, Гевгелија, Куманпвп, Гпстивар, Штип, Скппје, а кампаоата заппшна
сп симбплишнп пбпјуваое вп синп на зградата на Владата на РСМ.
On Line Happening - на платфпрмата Zoom успещнп беа ппврзани 60 лица сп дијабетес пд
целата држава. На пвпј настан, ппсле шитаоетп на ппраката за ппддрщка на медицинските
дијабетплпщки сестри, свпи излагаоа имаа дпц. Д-р Ирфан Ахмети – Претседател на
Наципналната кпмисија за Дијабетес, Натаща Деспптпвска Димитривска – Претседателка
на БАЛАНС МК – Аспцијацијата за детски дијабетес и на лишнп бараое свпе излагаое
имаще г-дин Милан Живкпвиќ – државен спветник на Премиерпт на РСМ за труд и
спцијална пплитика.
Сп пспбена шест и гпрдпст, пп ппвпд 14 Нпември - на 30 Медицински - дијабетплпщки
сестри им беа дпделени БЛАГОДАРНИЦИ пд СЗДСМ вп сите центри/амбуланти за
дијабетес низ државата.
Ппради спецификите на услпвите на пдбележуваое на пвпј за нас пспбенп знашаен ден,
беа израбптени и испешатени пп 200 примерпци на 3 флаери и 2 брпщури за едукација и
тпа: еден флаер за ретинппатија, преддијабетна спстпјба и дијабетишна неврппатија, еден
флаер за превенција на лица сп дијабетес пд Covid-19, еден флаер за ппстапуваое при
инфекција пд Covid-19, какп и две брпщури на темите „Физичка активнпст“ и
„Сампкпнтрпла на гликемија“. Впеднп за пкплу 500 лица сп дијабетес, шленпви на
здруженијата израбптивме инфп картишки за преппзнаваое сп ппрака ЈАС ИМАМ

-

-

-

-
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ДИЈАБЕТЕС. Пешатените материјали, преку претседателите на здруженијата на
дијабетишари беа дпстрибуирани дп шленпвите заеднп сп 250 щалпви сп лпгп за СВЕСНОСТ
за Дијабетеспт.
- За СЗДСМ, пд гплема важнпст, е и здравствената спстпјба на врабптените вп центрите за
дијабетес (интернист-дијабетплпг/сестри) какп и фармацевтите и фармацевтските
технишари вп инсулинските аптеки немаат дпвплнп маски, за лишна защтитa пд
пандемијата сп COVID-19. За да се пдржи на задпвплителнп нивп нивната защтита ние сме
на мислеое дека трба да им се пвпзмпжат услпви да имаат ппгплем брпј на маски. Затпа
нащетп спрпведенп истражуваое низ дпстапните медицински инфпрмации, маски кпи гп
задпвплуваат виспкптп нивп на защтита, се маски пд типпт KN 95. Затпа пбезбедивме и
дистрибуиравме, вкупнп 3500 маски на секпј центар за дијабетес/град. СЗДСМ Од пваа
брпјка 400 маски се ппделени на нащи шленпви/пациенти, на нпи претхпднп ппделивме 15
глукпмери сп пп еднп пакетше пд 50 ленти за 2 амбуланти вп рурални средини и 13
пациенти вп спцијалнп екпнпмски немпќни семејства.
Спгласнп услпвите за реализација на активнпстите, на кпи ги ппшитувавме целпснп преппраките,
прптпкплите и закпнските прпписи за спрешуваое на пандемијата сп Covid-19, целпсната
кпмуникација и спрабптка беще спрпведена пп електрпнски пат, сп дистрибуција на материјалите пп
брза ппщта дп секпе здружение, какп и ппединци вплпнтери на СЗДСМ, кпи живеат вп

руралните средини, а не беа вп мпжнпст да бидат навреме дпставени материјалите за нив.
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 шленпви 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. Затпа и спставивме единствена ппрака и бараоа
за унапредуваое на мпжнпстите за прпфесипнален развпј и едукација, сп најнпвите и
најспвремени дпстигнуваоа за меначираое сп дијабетес, а пред се превенција ущте вп
преддијабетна спстпјба. СЗДСМ следејќи ги бараоата на шленпвите на здруженијат и лицата сп
дијабетес, секпј дневни кпмуницираще сп секпи пд нив, забележувајќи ги нивните пращаоа и
пптреби. За щтп дпстави бараоа дп Министерствптп за здравствп на Република Северна
Македпнија за: Непрешенп функципнираое на Центрите за дијабетес вп услпви на COVID19
пандемија; за Медицинските сестри - заслужуваат пппризната улпга; Лекуваое сп терапија за пши
aflibercept за пациентите сп дијабетес вп услпви на COVID19 пандемија; Набавка и дпделуваое на
сензпри за кпнтинуиранп мереое на гликемија за 500 деца сп Дијабетес Милетус Тип 1. СЗДСМ на
предлпг на БАЛАНС МК заеднп ппднесе преставка дп Нарднипт правпбранител на РСМ за
дискриминација на децата сп дијабетес Тип 1, пд кпј се бара да ппстапи за брзп ппстапуваое на
пстваруваое на квалитетна здравстевсна защтита на децата и адплесцентите а сп тпа
пвпзмпжуваое на квалитетен живпт на децатам, сп набавка на сензпри. Впеднп какп шленка на
Алијансата на пациентски прганизации на Македпнија (АПО) пптпища Бараое за oпслпбпдуваое
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пд секакви службени пбврски на Хрпнишнп бплните лица вп услпви на Кризна спстпјба за COVID19
пандемија. На кпнструктивнипт спстанпк, на 04.12.2020 гпд. сп директпрпт на ФЗОМ г-дин Стевп
Крстевски претставниците пд Спјузпт на здруженија на дијабетишари на РСМ гп заппзнавмр сп
најприпритетните прпблеми сп кпи се сппшуваат лицата сп дијабетес, а дискутиравме и пкплу
предлпзите за изнапдаое мпжнпсти за имплементираое на најспвремената терапија. На тпј нашин
знашителнп ќе се ппдпбри здравјетп на пваа гплема група пациенти. Лекуваоетп на лицата сп
дијабетес бара интердисциплинарен пристап, вп прв ред тесна спрабптка меду Министерствптп за
здравствп и Фпндпт. Заклуленп е дека сите ќе се залпжиме пациентите сп дијабетес вп секпј
мпмент да имаат пристап дп неппхпдната терапија на тпвар на Фпндпт сп щтп вп ниту еден
мпмент не би се дпвелп вп пращаое нивнптп здравје.
Едукација на лицата сп дијабетес
Ве секпјдневнптп рабптеое на СЗДСМ и шленките, пспбенп вп нпвп насатанатите пкплнпсти на
живееое и рабпта, се грижевме за едукацијата на лицата сп дијабетес. Ппкрај пвпзмпжената
кпнтинуирана телефпнска кпнсултација сп лекарите специјалисти, за шленствптп електпрнски на
спцијалните мрежи ги пренесувавме сиите 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 КОВИД 19, на пвие 9 видеп ппраки ендпкринплпзите тематски
дапдпа кпнктретни шекпри и за лицата сп дијабетес и нивните семејства. Оспбенп интерес,
шленпвите ппкажаа за едукативните предаваоа на zoom платфпрмата за Ппдигнуваое на
имунитетпт кај лица сп дијабетес за време на пандемија сп д-р Драган Јпванпв, пптпа Дијабетишнп
стапалп сп дпц. Д-р. Ирфан Ахмети и Брпеое јаглехидрати сп мед. Сестра Татјана Дпргпвски пд
Центарпт за дијабетес Скппје. Дпдека на платфпрмата Skype интерактивна средба на темите: „Да
ние мпжеме“ и „Кпвид 19 и Дијабетес Тип 1“. сп прпф. д-р Гпран Петрпвски се едуцираа пп
темата за лицатс п Тип 1 дијабетес.
ИНСУЛУНСКИ НЕДОСТИГ
Иакп 2020 гпдина дпвплнп предизвикувашка за нас, на самипт крај непшекуванп ни ппкажа дека
какп граданска пациентска прганзиација, ппприлишнп мпраме да биде ппстпјанп функципнални
какп мрежа и серипзни здруженија, кпи секпја предизвик и паника на пацеинтите, треба да ги
защтитиме сп бпрба за секпј пд нив. Ошекувајќи гп пбјавуваоетп на нпвипт две гпдищен тендер за
нпва најспвремена и инпвативна терапија, се ппјави серипзен непдстиг на инсулини на целата
теритприја на државата. Вп пшетпкпт на недпстигпт, претставниците на Министерствптп за
здрватсвп ги сппделуваа релевантните инфпрмации и неделнп брзп се рещаваа недпстатпците на
дел пд инсулините, нп какп се приближуваще крајпт на гпдината МЗ целпснп се затвпри, нп
претседателпт и шеленпвите на Наципнална кпмисија за дијабетес бевме вп кпнтинуирана и
птвпрена спрабптка и кпмуниакција, какп и заменик директпрпт на МАЛМЕД сп кпи навременп
сппделувавме и алармиравме за пптребите и загриженпста. Вп ппследните недели, ппради
недпстапнпста и незерипзнипт пднпс кпн нас сп претставниците пд МЗ, кпмункацијата ја
прпщиривме и сп шленпви на кабиентпт на ПВРСМ, пд каде ги пптврдуваа вестите дека набргу се
рещава спстпјбата. НО, за СЗДСМ и здруженијата пвпј предизвик ущте еднащ ја ппкажа слабата
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функципналнпст и прганизациска култура за делуваое, какп и за креираое на крајната ппрака
„ПЕНКАЛОТО ЖИВОТ ЗНАЧИ, ние тпа пенкалп ущте гп шекаме“.
СОРАБОТКА
СЗДМ какп граданска прганзиација, 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, лекарски кпмпри, лекарски друщтва, министерства и
управи кпи се надлежни за унапредуваое на услпвите за пбразпвание, рабпта и живпт на лицата
сп дијабетес. 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. 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. Впсппставиивме спрабптка сп д-р Драган Јпванпв – дпктпр на
фитпмедицина и агрпкултура, кпј сп шленпвите на СЗДСМ на on line рабптилница на 30.11.2020
гпд. се едуцираа за зајакнуваое на имунитетпт, пспбенп вп COVID19 пандемија. Дијабетеспт е
една пд најшестите бплести на спвременптп ппщтествп, при щтп дпнираще фитптпници за
зајакнуваое на имунплпщкипт систем и за регулираое на щеќерпт вп крвта. 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.
СТРУКТУРА
Заеднишкипт влпг вп реализација на активнпстите, придпнесе СЗДСМ да стане семејствп на сите
активни 25 здруженијата на дијабетишари вп 23 ппщтини. Лидерствптп на СЗДСМ заеднп сп
изврщните пргани и регипналните кппрдинатпри ги планираа, реализираа и спгледуваа
видливите резултати пд активнпстите. СЗДСМ свпјпт бучет гп реализираще преку прпектнп
рабптеое, сп дпнации, сппнзпрства и партенерски пднпси сп кпмпании, градани, а вп нашестп
целпсна спрабптка и кппрдинација сп Наципналната кпмисија за дијабетес. Забележителнипт пад
на активни и функципнални здруженија вп спјузпт, какп и справуваоетп сп слабпстите вп
активнпстите, упсещнп гп надминавме вп активни здруженија на лица сп дијабетес, на ппстпјните
ги зајакнавме сп спветеуваое и наспшуваое кпн ппстигнуваое на заеднишките стращеки цели, нп
сп лпкалните специфики и пптреби, на недпвплнп активните сп разгпвпр и анализа сп претхпдните
ракпвпдства, медицинските дијабетплпщки сестри и дпктприте - дијабетплпзи пп щтп се пдржаа
спбранија на здруженијата, сп избпри на нпви ракпвпдства вп Кавадарци, Гпстивар и Гевгелија
(Бпгданци и Дпјран). Ппсебен акцент пваа гпдина, дадпвме и на спрабптката наципналните
мрежи, кпалиции или платфпрми, пред сѐ на прганизации на пациенти, какп и на други шија цел се
ппшитуваое на шпвекпвите права, слпбпди и правптп дп пристап на квалтетнп здравствп, првишнп
СЗДСМ е шлен на мрежата Отвпренп Владинп Партнерствп на Северна Македпнија, а пптпа вп
Октпмври 2020 гпдина, станавме пплпнпправна шленка на Алијанса на пациентски

прганизации на Северна Македпнија (АПО).
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Органи на СЗДСМ
- Собрание
Спбраниетп на спјузпт, какп највиспк прган вп 2020 гпдина, ппкрај предизвикпт сп пандемијата се
ппсвети на надминуваое на два најважни припритети, да утврди стратещки цели и план за
рабпта, какп и и иснитуцииналнп да се зајакне, сп дпенсуваое на нпв Статут. Затпа на седницата
пдрдана вп денпвите 24 и 25 јануари 2020 гпдина вп хптел „Мпнтенегрп Ривијера“ Велес пдржа
Рабптилница за креираое на стратещки цели на СЗДМ и гпдищна Прпграма за рабпта вп 2020
гпдина, а веднащ пп неа и редпвна седница на Спбраниетп на спјузпт, на кпја беще усвпена
гпдищната прпграма и беа кпнституирани нпвите изврщни и надзпрни пргани. На рабптилницата
присуствуваа 24 преставници на 21 здруженија, 18 шленки на спјузпт какп и пд Баланс МК и
Здружениетп „Искра“ пд Битпла, какп и футсал тимпт DIAEURO. Нпвите стратещки цели и
прпграмски активнпсти се крирани за да се впсппстави ефикасна и ефективна наципнална
прганизација, на сите здруженија на дијабетишари вп Македпнија, заеднишки да спрпведеме
прпграма и финансиски план сп реалнп ппределени цели и задаши, пптребни ресурси и пшекувани
резултати. На седницата Спбраниетп на СЗДМ беа дпнесени Гпдищната прпграма за рабпта на
СЗДМ за 2020 гпдина, пдлуките за регипналнп прганизираое на СЗДМ и за прпмена и измена на
Статутпт на СЗДМ, избрани се Пптпретседател и 7 шленпви на Изврщнипт пдбпр и 3 шлена на
Надзпрнипт пдбпр на спјузпт. Овие активнпсти беа запкружени сп пдржуваое на кпнституивна
седница на Изврщнип пдбпр на СЗДМ на 26.02.2020 гпдина на кпја беа усвпени Извещтај пд
Надзпрнипт пдбпр за гпдищните фиснсиски извещтаи за 2018 и 2019 гпдина за щтп е
кпнстатитаранп дека пптребнп е да се дпнесат правила за внатрещна рабпта на спјузпт вп пбласта
а финансисиите, избран е Секретар на СЗДМ и именувани пдгпвпрни шленпви на Изврщнипт
пдбпр пп тематски пбласти пдредени пд Спбраниетп на СЗДМ. Запкружувајќи гп целпснп
прпцеспта на внатрещна институциианлна стабилнпст и прганизиранпст, вп денпвите 25 и 26
септември 2020 гпдина вп Извиднишки центар вп Охрид, пдржа седница на Статутарнп спбрание,
при щтп се усвпи нпв Статут целпснп успгласен сп закпнската регулатува за граданска прганизација
пд пациентски карактер какп и ЕУ директивите на непрпфитнп правпи. Сп нпва нпва структура, при
щтп се регулира правата и пбврските на шленките, сударпт на интерес, се гарантира
транспарентнпста и птшетнпста вп рабптеоетп на секпј пд прганите. Највиспка придпбивка е
нпвата структура каде јаснп се разграншени правата и пбврските на секпј пд прганите, а впведен е
изврщнп телп Секретаријат каде вп пракса ќе се планираат и реализираат усвпените прпграми и
планпви. На пва Спбрание СЗДСМ кпнешнп ги пбедини силите на сите градански прганизации за
дијабетес вп семејствп СЗДСМ, пд дпсегащните 22 сега брпи 25 пплнпправни шленки (БАЛАНС МК,
Искра Битпла и Дијабет Пплпг пд Тетпвп, а впеднп дпнесе пдлука да се зашлени вп Алијансата на
пацеинтски прганизации.
-

Управен одбор

Највиспкипт управен прган на спјузпт, вп целпснп нпв спстав вп гпдина на серипзни предизвици,
за ппситгнуваоа вп пстваруваое на генералните стратещки цели и непшикаваната здравствена
пандемија COVID 19. Ппшетпкпт на мандатпт пспбенп ппкажа ппсветенпст нп не и дпвплна
едуциранспт сп темите кпи треба да се сппшат шленпвите на Извщрнипт пдбпр, пспбенп щтп сп
старипт Статут немаа дефинирани кпнкретни надлежнпсти и пбврски, разлишнпстите на шленпвите
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пак даде ппзитивна енергија за идентификуваое на пптребите и ппсветенпст кпн
институципналнптп јакнеое на СЗДСМ и ппдгпвптка на прпграма за едукација за превенција дп
дијабетес, вп истп време ненадејнп се исправи здравстевнипт предизвик сп Кпрпна вируспт, кпј
пспбенп е ризшен за лицата сп дијабетес. Вп такви впнредни услпви, не самп прппищаните пд
државата сп впнредна спстпјба, Пптпретседателката Јакимивиќ примарнп се ангажираще за
дпбпваое на инфпирмации пд СЗО и дијабетплпщките светски и еврппски агенции и прагнизации,
дпдека Претсеадателпт на спјузпт сп надлежните здравствени власти и институции пред се
Наципналната Кпмисија за Дијабетес и Клиниката за ендпкринплпгија за дијабетес и метабплни
забплуваоа за првите реакции за превенција на лицата сп дијабетес. Вп серипзнипт ппшетен
перипд, свпја ппддрщка вп превенцијата и защтитат пд Кпрпна вируспт даде и Министерпт за
здравствп дпц. Д-р Венкп Филипше, кпј ппкрај предлпзи пвпзмпжи и брза ппстапка пдлушуваое пп
предлпзите пд СЗДСМ, НКД и секакп Центрите за дијабетес. Вп пвпј прпцес, шленпвите на
Изврщнипт пдбпр ги верификуваа и предлагаа мпжните мерки, пспбенп кпн сите хрпнишнп бплни
какп ризишна категприја на градани. Следејќи ја нпвпнастанатата спстпјба, се усвпи нпв Акципнен
План за рабпта за перипд Јуни – Нпември 2020 гпдина, при щтп главни стратещки припритет беа
ппддрщката и едукацијата на лицаста сп дијабетес и нивните семејства вп нпвата реалнпст –
КОВИД 19, инститиуципнланптп запкружуваое на СЗДСМ какп нпва структура сп функципнални
пргани а јаснп дефинирани права и пбврски и на шленките и на именуваните и избраните. Се
именуваа три регипанлни кппрдинатпри – Северпистпшен, Истпшен и Пелагпниски сп щтп се
плесни дел пд функциите на претседателпт и секретарпт на спјузпт. Изврщнипт пдбпр, ппкрај
усвпјуваое на прпектни извещтаи, серипзен успех пствари сп пбезбедуваоетп на целпсна
демпкратска и тплерантна атмпсфера при дпнесуваоетп на нпвипт Статут, ги дебатираще сите
предлпзи и идеи кпи беа дпставени вп време на креираое на текстпт се дп негпвпт финалнп
усвпјуваое. Управнипт пдбпр при крајпт на пваа гпдина, пд лишни пришини гп напущти Рената
Јакимпвиќ – пптпретседателка на СЗДСМ, пп щтп избрана е нпва Лидија Дамјанпва пд Делшевп.
Мпменталнипт брпј на шленпви на Управнипт пдбпр на СЗДСМ е 8 шлена, кпи се избрани пп
пдредбите на старипт Статут а спгласнп нпвипт вкупнипт брпј е 7 шлена вклушителнп и
Претседателпт на СЗДСМ.
- Надзорен одбор
Надзпрнипт пдбпр кпј брпи три шлена, има пдржанп една седница на кпја ги разгледуваще
финансиските извещтаи за рабптата на СЗДМ за 2018 и 2019 гпдина. Вп текпвната гпдина,
надзпрнипт пдбпр, заради брзата динамика на рабптеое, е кпнтинуиранп инфирмиран за усвени
бучети, нивна кпрекција и целпсна реализација.
КЛУЧНИ ПРОМЕНИ И ПРЕДИЗВИЦИ:
СЗДСМ ппкрај сампстпјната пдлука пп дведеценискп ппстпеое, да изврщи серипзна
инстутициинална рефпрма и впсппстави нпва структура, кпја ќе пбезбеди фунцкипнална
прганизација на здруженија на градани, сп силен демпкратски капацитет сп гарантирана
транспарентнпст, птшетнпст и пдгпвпрнпст, придпби и прпщируваое пднпснп пбединуваое, кпе е
е нпв предизвк за ушеое низ рабпта и ппдлпжнпст на динамика и прпмени, спгласнп пптребите на
шленствптп и заедниците. Оваа гпдина се закружува целпсна функципнална внатрещна структура,
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каде секпја инцијатива и/или предлпг ќе биде брзп ефективнп и ефикаснп разгледана и пп
мпжнпст спрпведена. Здруженијата вп гпдината кпја измина, за прв пат се сппшија сп реакција на
впнредна спстпјба за защтита на секпе лице сп дијабетес, предизвик кпј Кпрпна вируспт не науши
на сплидарнпст, еднаквпст, свеснпст за Дијабетеспт. Вп 2020 гпдина спјузпт, стана ппвеќе пд
преппзнатлива прганзиација, кпја се грижи и силнп ппсветени ги рещава пптребите на лицата сп
дијабетес какп сите хрпниишнп бплни, секпјдневните кпнтакти и бараоа пд над 70 лица сп
дијабетес или гпдищнп сп над 230 градани, беще надппплнетп сп размена на спвети сп ущте 6
здруженија на пациентски прганзиации, сп кпи при крајпт на гпдината и се пбединивме. Ппкрај
пациентите, ја развиваме и мрежата на здруженија и иницијативи вп ппвеќе ппщтини низ
државата, се сп цел да бидеме присутни и ппблиску дп секпј пациент, затпа вп 2021 ќе се
надргадиме сп ущте најмалку 4 здруженија: Крива Паланка и Кратпвп, Виница, Кишевп и Дебар.
Серипзнптп делуваоетп на СЗДМ придпне, 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 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 десет гпдищна Наципналната
прпграма за дијабетес, и да се израбпти пфицијален единствен Наципнален регистер на
дијабетишари.
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 пациенти сп хрпнишни забплуваоа.
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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 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
„Диајебетишар ИНС“ - Штип
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

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.

светлина“ - Демир Хисар
Здружение на дијабетиари на
Опщтина Битпла
Здружение на дијабетишари
„Светлпст за нас“ – Прилеп
Здружение на лица сп дијабетес
„Шеќерше – Lollipop“ - Велес
Здружение на дијабетишари –
Негптинп
Здружение на дијабетишари –
Кавадарци
Здружение на лица сп дијабетес
„Дијабет ПОЛОГ“ - Тетпвп
БАЛАНС МК – Аспцијација за детски
дијабетес на Македпнија
Здружение на лица и деца за дијабет
Тип 1 „Искра“ – Битпла
Здружение на градани сп дијабетес на
ппщтините Гевгелија, Бпгданци и
Дпјран
Здружение на дијабетишари – Берпвп
Здружени за защтита и едукација на
дијабетишари „БУВ“ - Скппје

Управен (Извршен) пдбпр на СЗДСМ:
1. Диме Велев –
Претседател
2. Лидија Дамјанпва - Пптпретседателка
3. Биљана Сплуншевска – (Секретар јануари – нпмври 2020 гпд.)
4. Јпрдан Синадинпв - „Кпмуникација сп медицински устанпви“;
5. Владп Златкпвски - „Спрабптка сп НВО прганизации“;
6. Драган Станкпвски - „Сппрт и рекреација“;
7. Впислав Јпванпвиќ - „Регипнална спрабптка“
8. Дущкп Игневски - „Дијабетес тип 1 и 2“
Рената Јакимпвиќ – Потпретседателка на СЗДСМ - јануари – пктпмври 2020 г.

Годишен извештаја за 2020 година

Спјуз на Здруженија на Дијабетишари на Северна Македпнија

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

Надзпрен пдбпр на СЗДМ:
1. Тпни Митев – Претседател
2. Мирјана Димеска - шленка
3. Ивп Дукпски – шлен

Годишен извештаја за 2020 година

