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Програма на Првите меѓународни средби на дијализирани и трансплантирани пациенти 

Хотел “Дрим ‘’ Струга, 11-14 Април 2019  

четврток - 11.04.2019г.   

Пристигнување на гостите,  преземање на акредитации и сместување во Хотел “Дрим’’ Струга 

19:00              Вечера и добредојде за гостите, дружење и пријавување за натпреварите 

 

петок – 12.04.2019г. 

7:00 – 10:00  Појадок  

11:00  Свечено отварање на ӏ. Meѓународни средби на дијализирани и трансплантирани пациенти во 

Македонија  

Протоколарни обраќања со учество на претставници на: Здружението Нефрон, Мрежата на организации на 

југоисточна Европа SEEN Transplant, Mинистерството за здравство и Фондот за здравствено осигурување, МАНУ, 

Клиниките за нефрологија, Урологија, КАРИЛ, Центарот за трансплантација на бубрези, Центрите за дијализа од 

Македонија, Заводот за нефрологија Струга, претставници на локалната самоуправа,  претставници на 

пациентите на дијализа, пациенти со трансплантирани органи-бубрези, срце, коскена срцевина, дарители на 

органи и.т.н. 

12:00  Изјави за медиумите и претставување на Мрежата SEEN Transplant  

12:30  Едукативен дел     

 Академик Момир Поленаковиќ, Македонска Академија на Науките и Уметностите 

 Проф.др. Гоце Спасовски, Универзитетската Клиника за нефрологија во Скопје 

 Проф.др. Сашо Дохчев, Центар за трансплантација на бубрези при Универзитетска клиника за урологија 

во Скопје 

 Др. Маја Мојова Мијовска, Национален координатор за трансплантација  

14:00 Кафе пауза со пригоден коктел 

15:00 Почеток на спортските натпревари и натпреварување по дисциплини (пикадо, куглана, фудбал, 

карти,шах, пинг-понг, прстенување флаши)  

19:00 Заедничка вечера со жива музика   
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Сабота - 13.04.2019г.  

7:00 - 09:00 Појадок 

        09:30 Заедничка фотографија на учесниците пред хотелот Дрим 

09:30 – 15:00 Организирана екскурзија со професионален водич до Св. Наум. Посета на Заливот на коските, 

Манастирот Св.Наум и изворите на реката Дрим. Заеднички ручек во ресторан Острово. 

Од мостот на изворите на рекатa Дрим од името на Нефрон и SEEN Transplant ќе испратиме Порака за 

Мир и Порака со Благодарност до сите хумани дарители на органи  и членовите на нивните семејства. 

15:00  Враќање во хотелот и краток одмор 

16:00 - 18:00 Завршување на финалните натпревари 

17:00   Состанок на Мрежата SEEN Transplant  

20:00   Свечена вечера со приготвување на италијанска храна во живо, забава со жива музика 

Доделување на благодарници, медаљи и пехари за учесниците 

 

Недела - 14.04.2019г.  

7:00 - 10:00 Појадок 

- Одјава од хотелот и испраќање  на гостите 

** Организаторот го задржува правото на промена на планот и програмата за текот на активностите за време 

на средбите. 

 

 

НАЧИН НА ПРИЈАВУВАЊЕ И УЧЕСТВО НА СРЕДБИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА 

Пријавување на гостите и учесници на средбите се врши кај организаторот: 

Здружението на бубрежно болни граѓани НЕФРОН со адреса на ул.“ 11 Октомври’’ бр.17 – Скопје и 

со испраќање на пополнетана пријава на следната адреса: zdruzenienefron@yahoo.com . 

Контакт телефони: 02/ 322 58 99; 070 314 311 и 075 217 744 

 

01.04.2019. г.                                                                                            Претседател на Здружение НЕФРОН 

                                                                                                                                     м-р Душко Ѓорѓиев 
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