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Почитуван Министер Тодоров,  

Почитуван г-дин Ресинк,  

Дами и господа,  

 

 

Задоволство ми е да ви посакам добредојде на денешниот 

настан во ЕУ ИнфоЦентарот, со кој официјално започнува 

проектот што го финансира ЕУ: Зајакнување на 

системот за безбедност на крвта.  

 

Проектот за здравствениот систем во земјата претставува 

понатамошен чекор кон усогласување со политиките, 

стандардите и целите на ЕУ. Се работи првенствено за 

здравјето, за човековите права и за достоинството на 

човековите битија; се работи за правото на луѓето да имаат 

пристап до квалитетен и ефиксен систем за здравствена 

заштите. Сите тие елементи се клучни за растот на 

земјата, но и за процесот на пристап кон Европсакта унија.  

 

Крвта и крвните компоненти се „витален“ дел од 

човековото здравје, клучни елементи во нашиот живот, а се 

потребни при идни медицински интервенции, рутински 

хируршки процедури, но и при различни терапии. 
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Користењето на ваквите производи бара нивниот квалитет, 

безбедност и ефикасност да бидат обезбедени, со цел, на 

пример, да се спречи пренос на болести.  

 

Задоволни сме што можеме да признаеме дека земјата 

веќе добро напредуваше во оваа област преку 

завршувањето на преорганизацијата на Системот за 

трансфузија на крв, со што објектите за трансфузија сега 

се интегрирани во една национална институција – 

Националниот институт за трансфузиологија (НИТ) – кој 

што е чадор организаицја која што опфаќа 3 регионални 

центри и 18 болнички одделенија.  

 

Главна цел на помошта од ЕУ за овој сектор е да се 

поддржи напредокот и да се подобри давањето квалитетна, 

ефикасна и постојана здравствена заштита, со која се 

гарантира безбедна крв и крвни компоненти, а со цел 

ризикот од преносливи болести да се сведе на минимум.  

 

Поточно, проектот од една страна ќе обезбеди 

усогласување на домашното законодавство во областа на 

безбедност на крвта со ЕУ Acquis, како и негова соодветна 

примена. Од друга страна пак, тој ќе помогне во 

зајакнувањето на капацитетите на здравствените 
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професионалци што работат во оваа област, со цел да се 

создадат услови за давање соодветни и навремени 

количини безбедна крв за сите пациенти на кои што им е 

потребна.   

 

Подоцна, ЕУ ќе обезбеди и дополнителна поддршка за овој 

сектор, преку набавка на ИТ опрема и опрема поврзана со 

работа со крв и тоа на различни центри за трансфузија. Со 

своето започнување, овој проект ќе го надополни проектот 

што денес го претставуваме, а со тоа понатаму ќе го 

зајакне системот за безбедност на крвта во земјата.  

 

Така, мошне сум задоволен што проектот почнува и се 

надевам дека резултатите ќе ги видиме за една година, 

кога проектот и ќе заврши.  

 

Ја користам оваа прилика да му посакам на Министерот 

Тодоров, на вработените и на договорната страна, добра и 

успешна работа.  

 

Благодарам за вниманието.  

 

 


