
Извештај од 1-те меѓународни средби на трансплатирани и дијализирани 
пациенти кои од 30.03 до 02.04.2017 година се оддржаа во Шмајерске 

топлице во Република Словенија 
 

На 1-те меѓународни средби на трансплантирани и дијализирани пациенти кои од 30.03 до 
02.04.2017 година се оддржаа во Шмајерске топлице во Република Словенија, 
Здружението на бубрежно болни граѓани Нефрон, преку претседателот Душко Ѓорѓиев и 
Владимир Сарач, зема активно учество во делот на состанокот на Мрежата на 
трансплатирани пациенти во југоисточна Европа. 
На овие први меѓународни средби во Словенија беа присутни здруженија на бубрежно 
болни и трансплатирани пациенти од 7 држави (Словенија, Хрватска, Србија, БиХ, 
Македонија, Романија и Бугарија) со 48 претставници.  
Претставниците од Македонија се фокусираа на продлабочување на соработката во 
рамките на Мрежата на трансплатирани пациенти во југоисточна Европа како и во 
дефинирањето на заедничките активности на мрежата за 2017 година, при што се 
потенцираа неколку подрачја на заедничко делување и создавање на можност за 
заедничко аплицирање за проекти кон сите расположиви финансиски инструменти на 
Европската Унија. 
Исто така одржавме бројни состаноци со еминентни претставници на европските и светски 
здруженија кои беа присутни на средбите при што посебно би ја издвоиле средбата со г-
дин Бране Томе, преседател на Европското здружение на спортисти трансплатирани 
пациенити и на член Светрската федерација на трансплантрани при што е договорено 
зачленување на Нефрон и во оваа организиација со што ќе бидеме во можност да 
испраќаме спортистии на европските и светски натпреварувања кои се одржуваат еднаш 
годишно ширум Европа и Светот. Отворена е можноста и за испраќање на 1 претставник 
(трансплантиран спортист) на спортските натпревари на светската федерација во Малага-
Шпанија 2017 на сметка на Федерацијата.  
Остваривме успешни контакти и со претставниците од Бугарија г-ѓа Стојанка и Борислава 
Ананиева, со Европскиот форум на млади пациенти од 15 до 29 години, при што е 
договорено и пациенти од Македонија кои се на оваа возраст да можат да бидат вклучени 
во активностите на форумот кои се организираат со цел за зголемување на светста на 
младите, јакнење на нивните капацитети и редовно дружење на бројните работилници и 
летни школи. Водени се прелиминарни разговори за можноста за добивање на термин за 
организирање на меѓународни средби во Македонија во 2019 година. За истото ќе се 
подготви барање од Здружението Нефрон до Мрежата кое ќе се достави следниот 
состанок во мај 2017 во БиХ.  
 И покрај малобројноста на нашата делегација, успеавме и во спортскиот дел успешно да 
го репрезентираме нашето здружение Нефрон и да освоиме 2-ро место во 
натпреварувањето во стреличарство. 
 


