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Ден на ретки болести, февруари 2021
Ден на ретки болести во Скопје
Во Скопје, организиравме промоција на поштенски марки за ретки болести, заедно со
Пошта на Северна Македонија. Првата марка која беше издадена е општо за ретките
болести, втората за Алпорт синдром, и третата оваа година за Болест на Гоше. Ова е
иницијатива на Гордана Лолеска која е мајка на дете со Алпорт синдром и активен волонтер
во нашето здружение и водач на Живот со предизвици Охрид. Видеото од промоцијата е
достапно на линкот: Promotion of postal stamp – video

Учествувавме во предавања за ретки болести во организација на Македонската
Медицинска Студентска Асоцијација.
Video from the event / видео од настанот
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Повеќе училишта и инситуции се приклучија кон подигнување на јавната свест.
Училште Поп Георгиев Беровски од Штип.

Училиште во Скопје каде има ученик со МПС 4, ретка болест.
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Ден на ретки болести во Битола

Во Битола организиравме различни активности со помош на Хепар центар Битола,
Итнеракт клуб од Битола, општината Битола, и гимназијата Јосип Броз Тито Битола. Многу
други училишта и индивидуи се приклучија кон активностите со боење раце, раскажување
на приказни и споделување на информации за ретки болести.

Активности во центарот на градот.
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Осветлување на општината Битола.

Едукативна дискусија за ретки болести и приказни од пациенти од Битола.

Климент Охридски и Јосип Броз Тито во Битола.
Les bons amis t’aident à retrouver ton sourire, ton espoir et ton courage. Ogni bambino ha
diritto di essere sano. Rêver seul ne reste qu’un rêve ! Rêver ensemble devient la réalité. SIAMO
TANTI, SIAMO FORTI, SIAMO RARI.
Qui est en bonne santé, est riche sans le savoir. L’amore vince tutto! Etre rare, c’est être fort. !
Association of citizens for rare diseases “Life With Challenges – Bitola
Address: Hristo Tatarchev 79b/1/18, 1000 Skopje, North Macedonia
Tel: +389 (0)70 70 54 46, Web page: http://challenges.mk/
e-mail: zivotsopredizvici@gmail.com ; vesna.stojmirova@gmail.com

Живот со Предизвици / Jeta me Sfida / Life With Challenges

Училиште тодор Анѓелески Битола

Ден на ретки болести во Охрид

Во Орид со поддршка на општината, индивидуи и многу пријатели и компании, Гордана
Лолеска иницираше многу активности за поддршка на ретките болести.
Осветлување на Самоилова тврдина, 28 дена во февруари за поддршка на семејствата со
ретки болести.
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Осветлување на градската библиотека Григор Прличев во Охрид.
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Училиште Дебрца

Иницијатива 5 до 12 Охрид.
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Училиште Кирил и Методиј Охрид
https://www.youtube.com/watch?v=3bxaP9FJKnk

Песна за ретки болести
Кога поддршката доаѓа од најмалите,најчистите и најискрените души тогаш позитивата која
се пренесува насекаде е најтопла. Децата членови на ФА БИСЕРИ и Хорчето ВЕСЕЛИ
БИСЕРЧИЊА од Охрид,Мила Тренеска и Биљана Буџоска ,DUO BALCK MOON под
раководство на уметнички раководител Татјана Узуноска Тренеска ја снимија песната
."Ретка песна",чиј автор,музика и текст е Татјана У.Тренеска,: "Секогаш се трудиме да сме
дел од хуманитарни настани,со цел децата покрај игра и песна да ги запознаат правите
вредности во животот,почит,сочувство,еднаквост меѓу луѓето.

https://www.youtube.com/watch?v=zijfZetlB5c&t=15s
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Вики Клуб Охрид во поддршка на ретките болести во месецот посветен за нив
Во 2019 година се оствари соработка со Гордана Лолеска, граѓански активист во движењето
за Ретки болести во Македонија и член во здружението Живот со предизвици во
Македонија, со која членовите на Вики Клуб Охрид беа запознаени со тоа што значи ретка
болест, со какви предизвици се соочуваат и колку се застапени во Македонија. По кратко
истражување дојдовме до заклучок дека на Википедија на македонски јазик овие болести
се застапени во мал број, па решивме ние како клуб да ја надополниме Википедија на
македонски јазик со статии за овие болести. Во 2019 година надополнавме и уредивме
дваесеттина статии за дијагнозите за ретки болести, а во 2020 година во месец февруари
секојдневно се објавуваа статии за по една дијагноза за ретка болест.
За веќе стореното, станавме партнери и пријатели на Светската организација на ретки
болести, од каде што го поздравуваат нашиот волонтерски ангажман за ретките болести.
https://www.rarediseaseday.org/friend/2103?fbclid=IwAR2FOnxW2H1tFbNKpiWrUsirnnshYq03bTVc9RVN5urykuwvGJiF8KzkgE
Но, активностите на Вики клуб Охрид, поврзани со пишувањето статии за ретките болести
се најдоја и во јануарското издание 2020 година на месечниот весник за едукација на
Википедија.
https://outreach.wikimedia.org/wiki/Education/News/January_2020/Wiki_Club_Ohrid_grows?f
bclid=IwAR2FRQP0uUcwa0cIQV1p39uzdoWLc8uwVXiSWdTrEJoQHb9OvNjys6kr8RA
Овој месец им го посветуваме ним, на РЕТКИТЕ БОЛЕСТИ, односно, како што тече
кампањата, секој ден во месец февруари (и оваа 2021 година) на медиумите да биде
одбележан со по една ретка болест, така ние, членовите на Вики клуб Охрид уредувавме
по една статија на ден, истата која одеше на медиумите, на Википедија на мекедонски
јазик, со што го дадовме својот придонес кон оваа кампања.
Вики клуб Охрид функционира со ученици од 13 до 18 години и сите заинтересирани се
добредојдени да партиципираат на енциклопедијата Википедија на македонски јазик, под
раководство на Наташа Неданоска, координатор за образование на ГЛАМ Македонија во
Охрид.
https://glammacedonia.mk/mk/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4/
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Поддршка од институции за денот на ретки болести
Претседател на Република Северна Македонија

Претседателот постираше слика на социјалните медиуми со своето семејство и обоени
раце, за поддршка на семејствата со ретки болести. Исто така и вилата на претседателот
беше осветлена во боите на ретките болести.
Повеќе од 600 семејства живеат со ретка болест во нашата земја и мора да им помогнеме
и да ги поддржиме во нивните барања за подобар квалитет на живот.
#ДенНаРеткиБолести #RareDiseaseDay #EURORDIS
Pothuajse 600 persona në vend jetojnë me ndonjë sëmundje të rrallë.
Bashkëpunimi midis nesh të gjithëve është i rëndësishëm që t’i ndihmojmë për një jetë më të
mirë. Të japim dorën dhe të dëshmojmë se nuk janë vetë.
#DitaESëmundjevetëRalla
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Влада на Република Северна Македонија

Премиерот Зоран Заев и Министерот за здравство Венко Филипче, одржа состанок со
здруженијата за ретки болести каде едногласно беше пренесена пораката дека се
потребни системски решенија и системски пристап со усвојување на националниот план
за ретки болести. Се разговараше за континуитет во зголемување на број на нови лекови
во програма, зголемување на финансии во програма и поголема соработка со
здруженијата.

#RareDiseaseDay #vlada.mk/node/24386
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Министер за Здравство на Република Северна Македонија, Венко Филипче.

Луѓето со ретки болести не се сами. Министерството за здравство е секогаш отворено за
разговор за проблемите и за нови пристапи кон достапност на терапија и нега. Со
зголемување на буџетото во програмата, зголемено е третирањето на различни дијагнози
и поголем број на пациенти се вклучени. Во последните 3 години успеавме да ставиме 9
нови лекови и има над 560 регистрирани пациенти во регистарот на ретки болести преку
Комисијата за ретки болести. Со националната стратегија ќе продолжиме да го
подобруваме квалитетот на живот на семејствата со ретки болести.
Првата Дама на Република Северна Македонија, Г-ѓа Елизабета Ѓоргиевска
Со наша поддршка и соработка, се организира експертска дискусија за подобрување на
здравствени и социјални услуги за ретки болести, заедно со доктори, истражувачи,
психолози и претставници од Министерство за здравство.
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Пациентите со ретки болести и нивните семејства се пример за храброст и надеж. Имаме
многу работа за може да понудиме правичност во социјалните и здравствените услуги за
нив.
Оба не е нешто што треба да го правиме само на денот на ретки болести туку секој ден
треба да се застапуваме за системски пристап за третман, нега и дијагноза. Не треба да
дозволиме ретките да се изолирани и маргинализирани. Тие имаат потенцијал да
придонесат во нашето општество и треба да им дадеме можности да учествуваат во
подобрувањето на здравствената и социјалната нега.
Министер за труд и социјална политика, Г-ѓа Јагода Шахпаска
За денот на ретки болести сакам да кажам дека животот на луѓето со ретки болести и
нивните семејства не треба да се дефинира од нивната болест. Социјалните реформи
треба да понудат системска поддршка за луѓето со ретки болести и како министер имам
два приоритети:
-

Обезбедување на квалитетна социјална заштита и услуги за пациентите и
семејствата со ретки болести
Развој и практика на холистички пристап во третман на луѓето со ретки болести и
поддршка за нивните семејства.

Rare but not invisible #ДенНаРеткиБолести #RareDiseaseDay #EURORDIS
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Ги запознаваме ретките болести
Овој проект беше започнат од Супер Радио, Гордана Лолеска и ЖИВОТ СО ПРЕДИЗВИЦИ. Во
2021 уште во јануари започна промоцијата на проектот кој водеше кон Ден на Ретки
Болести 2021 на крај на февруари.
Многу доктори ја поддржаа кампањата и се вклучија во преводи и преглед на информации.
Исто така сите информации беа ставени и на Википедија преку волонтери од Вики Охрид
клуб со што бројот на информации достапни на маекдонски јазик на интернет пребарување
се зголемува од година во година.

Нашите видеа од овој проект беа споделени и во Албанија и Косово поради тоа што б еа и
преведени и на албански јазик освен на македонски.
Затоа е важно што повеќе луѓе да се приклучуваат кон подигнување на јавната свест за
ретките болести.
Овој проект е достапен на следниот линк за слободно преземање на информации на
македонски и албански јазик: Learning about rare diseases
Имаме и посебна фесјбук страна: https://www.facebook.com/gizapoznavameretkitebolesti
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Интернационален Ден на Гоше
По повод Интернационалниот ден на Гоше, реализиравме интернет кампања на социјалните мрежи
за подгнување на свеста за рана дијагноза за болеста на Гоше, но и за сите ретки болести соодветно.
Со рана дијагноза и рана терапија сите пациенти може да имаат подобар квалитет на живот.
Сите материјали беа превземени и преведени од Интернационалната Гоше Алијанса.

Интернационален ден за скрининг на новороденчиња
За интернационалниот ден за скрининг на новороденчиња кој воедно
беше и денот за одбележување на ретка болест Фенилкетонурија,
соодветно споделувавме информации на социјалните мрежи и
медиумите за важноста на скринингот за фенилкетонурија. Во нашата
земја овој скрининг се правеше на 2000 од 20000 новородени, но денес
со наши залагања и залагања на докторите се прави на 6000
новороденчиња. Ќе продолжиме да се застапуваме сѐ додека овој
скрининг не се прави на сите новоордени во нашата земја.
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Линија за помош на ретки болести, 2021
Во нашата линија за помош, посебен дел е психолошката поддршка за пациентите и
нивните семејства. За време на 2019 кога прв пат понудивме ваква услуга бесплатно,
сфативме колку е важно ова за ретките болести. Коментарите кои ги добивме од нашите
членови беа дека се среќни што не мора да одат на клиника или болница за да добијат
ваква услуга, дека им е важно што може да си ја задржат анонимноста и дека може
бесплатно да добијат советување не само за себе како пациенти туку за цело семејство.
Се надеваме да продолжиме со оваа услуга за да помагаме што е можно повеќе за
пациентите и семејствата. Ова е само мал придонес кон подобрување на квалитетот на
живот на пациентите со ретки болести и нивните семејства.
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Поради КОВИД 19 имавме поголем број на луѓе кои клористеа психолошка помош, повеќе
бараа и информации и препораки и поддршка. Ова не беше изненадување за нас како
здружение и затоа и бевме спремни да продолжиме со нашите услуги и преку интенрет и
телефон, одбегнувајќи ги средбите во живо поради пандемијата.
Активности на линијата за помош:
•
•
•
•
•
•
•
•

Обезбедување на психолошка и социјална поддршка за семејствата со ретки
болести.
Организација на собири на пациенти и вебинари.
Поврзување на семејства со исти или сродни болести преку социјални медиуми и
телефон.
Поврзување на пациентите со институции (состаноци и барања).
Собирање на информации за тековни проблеми и предизвици и застапување за
промени.
Едукација на пациенти, семејства, доктори (вебинари, состаноци, информации, нови
знаења и најдобри практики).
Објавување на брошури за поддршка на пациенти (преку интернет и печатни преку
клинички центар Скопје)
Други активности поврзани со поддршка и помош на семејствата со ретки болести.

Регионална база за ретки болести
Регионалната база на податоци за ретки болести е уникатен проект кој беше лансиран
минатата година со цел да се намали времето до добивање на дијагноза и обезбедување
на соодветни информации и поддршка за пациентите и семејствата со ретки болести, но и
обезбедување на форум за соработка помеѓу докторите од регионот.
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ЖИВОТ СО ПРЕДИЗВИЦИ работи на овој проект уште од почетокот. Во овој момент се
вклучени Србија, Северна Македонија, Црна Гора, Република Српска, Хрватска и се
надеваме дека понатамошно и други ќе се приклучат.
Оваа година успеавме да ја подобриме дата базата со нови преводи, видеа од клинички
истражувања, повеќе статии и слично.

Исто така учествувавме во Академијата за пациенти и семејства кои сакаат да научат повеќе
за застапување, да зборуваат погласно и да се борат за своите права. Оваа академија
започна со споделување искуства од Србија, и ќе продолжи со споделување искуства од
Северна Македонија и Хрватска. Се надеваме дека регионалниот проект ќе помогне во
охрабрување на пациентите и семејствата да работат повеќе и да се застапуваат за своите
права и подобрување на својот живот.

Association of citizens for rare diseases “Life With Challenges – Bitola
Address: Hristo Tatarchev 79b/1/18, 1000 Skopje, North Macedonia
Tel: +389 (0)70 70 54 46, Web page: http://challenges.mk/
e-mail: zivotsopredizvici@gmail.com ; vesna.stojmirova@gmail.com

Живот со Предизвици / Jeta me Sfida / Life With Challenges

Застапување за пациенти во КОВИД 19
Како активна организација за ретки болести, ние сме континуирано достапни за сите
пациенти и семејства со ретки болести. Редовно споделуваме информации за ретки
болести, за КОВИД 19 и ретки болести, препораки поврзани со спeцифични болести и
состојби. Понатаму продолживме да поврзуваме пациенти и смејства, да наоѓаме доктори
кои ќе советуваат на различни теми и проблеми.
Во време на карантини и изолации психолошката поддршка во линијата за помош беше
доста важна и потребна. Ретките болести се комплексни хронични состојби и побаруваат
мултидисциплинарен пристап за третман и справување со болеста. Затоа продолживме со
медиумско застапување за правата на пациентите и семејствата со ретки болести.
Вакцинација за ретки болести
Од февруари, 2021 упорно апелиравме до институциите и се застапувавме преку
медиумите за приоритизирање во вакцинација на пациентите со ретки болести и
родителите на деца со ретки болести. Конечно во мај, 2021, Министерство за здравство ги
стави на листа ретките за вакцинација.

Пациентите со ретки болести кои се возрасни и родителите кои имаат деца со ретки
болести, може да се вакцинираат во салата Борис Трајковски во Скопје. Таму имаат список
на пациенти кој е доставен од регистарот на ретки болести од Министерство за Здравство.
За да докажат дека се пациенти или родители треба да се носи извештај од специјалист или
друг документ каде што сто и болеста кој не мора да е нов (може да е постар документ).
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Треба да се носи и лична карта или извод или пасош за идентификација на лицето
соодветно.
Се препорачува да не се оди рано наутро бидејќи има поголема гужва.
Вакцинацијата не е задолжителна, туку е избор на секој од нас.
Повеќе информации за вакцини и за Ковид 19 во однос на ретки болести може да прочитате
на веб страната на Европската Организација за Ретки Болести. Како здружение учествуваме
во работни групи и дискусии во однос на препораки и совети за КОВИД 19 и вакцинација на
пациенти со ретки болести.
https://www.eurordis.org/covid19resources

Спортски активности за подигнување на јавната свест
Струга – Трка на поезијата

На 23 мај, 2021 дел од учесниците трчаа за правичност за ретките болести.

Наши волонтери поделија материјали од информативен и едукативен карактер за
подигнување на свеста за ретките болести.
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Искачување на Кораб, Септември, 2021

Марко Пејчиновски, преплива низ Охридско Езеро за ретките болести, август, 2021
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Учество на манифестацијата Охрид трчаТ

https://ohridpress.com.mk/?p=133268
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Новогодишно украсување на елка – со знамето на ретки болести, декември, 2021

Интернационални конференции, работни групи и
состаноци
Состанок на членство на ЕУРОРДИС
Како учесник во работната група за препораки за ретки болести 2030, Весна Алексовска, беше
панелист во дискусија за препораките за 2030 и националните планови за ретки болести.
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Регионална конференција на Националната организација за ретки болести на Србија

Постер презентација на ИЕЕПО (International Experience Exchange for Patient Organizations)

Association of citizens for rare diseases “Life With Challenges – Bitola
Address: Hristo Tatarchev 79b/1/18, 1000 Skopje, North Macedonia
Tel: +389 (0)70 70 54 46, Web page: http://challenges.mk/
e-mail: zivotsopredizvici@gmail.com ; vesna.stojmirova@gmail.com

Живот со Предизвици / Jeta me Sfida / Life With Challenges
Учество во припрема и реализација на обука и прирачник за пациентски организации

Поддршка за основање на здруженија за фенилкетонурија и ретки болести
Успеавме да поддржиме основање на 2 нови здруженија и тоа за фенилкетонурија и за ретки
болести.
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Здружениетo за ретки болести РЕТКО Е ДА СИ РЕДОК од Охрид е основано како непартиска,
невладина и непрофитна организација, формирана врз основа на слободно и доброволно изразена
волја на неговите членови, здружени заради заштита на правата на луѓето со ретки болести и нивна
поддршка, помош и информирање на територијата на Република Северна Македонија и
пошироко,ставајќи акцент на пациентите со АЛПОРТ СИНДРОМ.

Превод на материјали за ретки болести

ЕУРОРДИС документ за правичност за ретки болести
– https://download2.rarediseaseday.org/2020/Factsheet_Advocating%20for%20equity.pdf
•

Флаер 02022021
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ЕУРОРДИС документ за скрининг на новороденчиња:
(https://download2.eurordis.org/documents/pdf/eurordis_nbs_position_paper.pdf ):
•

Начела за скрининг (1)

Овој документ е превод од документот на ЕУРОРДИС
– https://www.eurordis.org/publication/why-we-need-european-action-rare-disease
•

Factsheet #30 Милиони причини
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Ретките болести во медиумите
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ЖИВОТ СО ПРЕДИЗВИЦИ ги реализира сите наведени активности со поддршка од
спонзори, донатори, волонтери, соработници и членови. Им благодариме за
поддршката во реализација на нашите проекти и активности за подобрување на
квалитетот на живот на пациентите со ретки болести и подигнување на јавната и
институционалната свест за ретките болести.

Ви благодариме на поддршката,
Весна Алексовска,
Претседател на Здружение на граѓани за ретки болести, ЖИВОТ СО ПРЕДИЗВИЦИ -Битола
Тел: +389 (0)70 70 54 46
Е-пошта: zivotsopredizvici@gmail.com ; vesna.stojmirova@gmail.com
Информации за здружението:
•
•
•

http://challenges.mk/
https://www.facebook.com/LifeWithChallengesi
https://www.facebook.com/groups/312483895490987/

Живот со предизвици е член на:
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Додаток 1: Дополнителни линкови до објави во медиуми
1. https://mia.mk/gi-zapoznavame-retkite-bolesti-28-dena-vo-fevruari-so-28-retki-di-agnozi/
2. https://opserver.mk/makedonija/gi-zapoznavame-retkite-bolesti-28-dena-vo-fevruari-so-28-retkidijagnozi-2/
3. https://fokus.mk/gi-zapoznavame-retkite-bolesti-2021-28-dena-vo-fevruari-so-28-retki-dijagnozi-2/
4. https://debrca.gov.mk/archives/4873
5. https://ohrid.gov.mk/%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81/
6. https://www.slobodenpecat.mk/naczionalna-kampana-gi-zapoznavame-retkite-bolesti-fevruarimesecz-so-28-dena-i-28-retki-dijagnozi/
7. https://licevlice.mk/doza-vesti/articles/191
8. https://kanal5.com.mk/gi-zapoznavame-retkite-bolesti-28-dena-vo-fevruari-so-28-retkidijagnozi/a458971
9. https://www.radiomof.mk/foto-ohrid-bleska-vo-boite-na-retkite-bolesti/
10. https://strugaonline.mk/vesti/lokalni/na-1-vi-fevruari-zapochnuva-nacionalnata-kampanja-gizapoznavame-retkite-bolesti-2021/attachment/kampanja-retki-2021/
11. https://ohrid24.mk/?tag=%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8
12. https://ohridpress.com.mk/?cat=9&page=113&paged=6
13. https://frontline.mk/2021/02/28/zaokruzhena-tretata-nacionalna-kampa-a-gi-zapoznavame-retkitebolesti/
14. https://denesmagazin.mk/tag/829-1253/
15. https://doznaj.mk/2021/02/01/treta-sezona-na-proektot-gi-zapoznavame-retkite-bolesti/
16. https://24info.mk/%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC%
D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-28%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0/
17. https://www.mkd.mk/makedonija/razno/gi-zapoznavame-retkite-bolesti-28-dena-vo-fevruari-so-28retki-dijagnozi
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