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ГЛАСИЛО НА ЛЕКАРСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 

Крајот на старата и почетокот на новата година, секако, е вистинско време
за сумирање на резултатите. Годината што одминува беше исполнета со многу
активности, а како и секогаш на крајот на еден период, редно е да се прашаме што
постигнавме, што исполнивме, што пропуштивме, што ни претстои... Дотолку
повеќе што овој пат,  крајот на годината се поклопува со завршувањена манда-
тот на овој уредувачки одбор, односно наредниот број на VOX Medici, мартовскиот,
веројатно ќе го уредува нов уредувачки одбор. 

Како главен и одговорен уредник на VOX Medici сметам дека изминатиот период
настојувавме да одговориме на сé  што е агенда и обврска на едно информативно
– стручно гласило на Лекарската комора на Македонија. Од тие причини, во оваа
прилика би сакал да им се заблагодарам на издавачкиот совет, на членовите на
уредувачкиот одбор на VOX Medici, но пред сé, на сите доктори и соработници кои
дадоа несебичен придонес за збогатување и унапредување на содржините на VOX
Medici.

Тоа не значи дека не сме можеле и не можеме подобро. Секогаш може да се напра-
ви чекор повеќе. Во изминативе неколку години, можеби сме направиле и некој про-
пуст, некој превид.... Меѓутоа, како главен и одговорен уредник, верувам  со помалку
или со повеќе успех, продолживме да надградуваме нешто што го почнал некој пред
нас и дека приказната на VOX Medici како актуелно четиво за докторите ќе про-
должи и во натамошниот период да се збогатува и проширува. Воведовме прилози
на VOX Medici од одредени области на медицината со релевантни и актуелни теми
за здравствената заштита. Исто така, воведовме и нови рубрики  од интерес за
нашите колеги.

Годината што полека си одминува ни беше исполнета со многу работа како
доктори, со голем број активности, на сите нас во функција на подобро здравје, на
секој поединец и подобра иднина на целокупното население во Република
Македoнија и верувам дека во наредната година со нови сили ќе продолжиме и
натаму да ја остваруваме нашата хумана професија. 

Дозвoлете во оваа прилика да ви ја честитам Новата 2017 година со желби за
добро здравје, просперитет, радост, среќа и успеси во домот и на работното
место.

Со почит,

За подобар VOX Medici 
во Новата година
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Ме дицин ски от фа кул тет е ед на од нај ста ри те ви со ко об -

ра зов ни инс ти ту ции во држа вата, на што ќе се ба зи ра

Ва ша та прог ра ма за ра бо та во ва ши от ман дат со ог лед

на сло же ни те ус ло ви во кои фун кци о ни ра тој? 

Ме дицин ски от фа кул тет де нес ми ну ва низ мно гу чув стви тел -
на фа за од сво јот раз ви ток, ко ја е по след ица на сев куп ни те оп -
штес тве ни про мени. Прог ра ма та за ра бо та што ја пред ло жив
при из бо рот за де кан се ба зи ра на од ржу ва ње то и раз ви ва ње то
на Фа кул те тот ка ко единстве на фун кци о нал на це ли на на ви со -
ко об ра зов ната, на учно-ис тра жу вач ка та и здрав стве на та деј ност.
Во на ред ни от че ти ри го ди шен пе ри од тоа ќе зна чи се ри о зен
обид да се им пле мен ти ра ат до пол ни тел ни пот реб ни мер ки и ре -
фор ми во кои ос но ва ќе би дат до се гаш ни те по сти гна ти ре зул -
тати, ка ко и иде и те за раз ре шу ва ње на од дел ни пра ша ња во на -
ред ни от пе риод. 

За ре а ли за ци ја на прог ра мата, со ог лед на сло же ни те еко ном -
ски ус ло ви во држа вата, Ме дицин ски от фа кул тет ќе нас то ју ва
си те теш ко тии да се над ми ну ва ат со по мош на Уни вер зи те тот и
ре сор ни те ми нис тер ства, имај ќи ја пред вид, пред сè, уло га та на
Фа кул те тот и не го ва та по ши ро ка оп штес тве на важ ност за држа -

вата. Ис то така, ќе се во ди смет ка за ис пол ну ва ње на стан дар ди -
те за ме дицин ска еду ка ци ја ре гу ли ра на со ди рек ти ви на Ев роп -
ски от пар ла мент и Со ве тот на Ев ропа, ка ко и по себ ни от трет -
ман на ме дицин ска та про фе си ја во за ед нич ки от ев роп ски ви со -
ко об ра зо вен прос тор ка ко ре гу ли ра на про фе сија.

За тоа, во на ред ни от че ти ри го ди шен пе ри од ќе се ин тен зи ви -
ра ат про це си те на по доб ру ва ње на ор га ни за ци ја та на Фа кул те -
тот, сле де ње на ква ли те тот и пре зе ма ње мер ки за не го во по -
стоја но по доб ру ва ње во си те  деј ности, обез бе ду ва ње ус ло ви за
усов ршу ва ње на ка да рот и по доб ру ва ње на ква ли те тот на нас та -
вата, при ме на на ин фор ма тичко-ко му ни ка цис ки те алат ки во
нас тавaта и ра бо те њето, по доб ру ва ње на ус ло ви те за сту ди рање,
по доб ру ва ње на фи нан сис ки те ре сур си на Фа кул те тот, ме ѓуф а -
кул тет ска та и ме ѓуу ни вер зи тет ска та со ра ботка, ка ко и раз ви ва -
ње на здрав стве на та деј ност на инс ти ту тите.

Пред да би де те из бра ни за де кан, ка ко про де кан за нас -

та ва бевте дел од де кан ска та уп ра ва по долг вре мен ски

пе ри од со ак ти вен ан гаж ман во по ве ќе сфери. Кои ќе

би дат тар ге ти во на со ка на од ржу ва ње на унап ре ду ва ње

на ни во то и ква ли те тот во нас та ва та и  еду ка ци ја та на

док то ри те на ме дицина, ка ко и на дру ги те деј нос ти на

Фа кул те тот?  

Во из ми на ти те се дум го ди ни де кан ска та гар ни ту ра во ко ја бев
про де кан за нас та ва ра бо те ше по све тено, од го вор но и тран спа -
рен тно. Бе а  ре а ли зи ра ни про ме ни и про ек ти од си те об лас ти на
де лу ва ње на Фа кул те тот. Ис кус тво то што го стек нав е зна чај но
и се ка ко ќе по мог не во  раз ре шу ва ње и над ми ну ва ње на де тек -
ти ра ни те сла бости. Во прет стој ни от че ти ри го ди шен ман да тен
пе ри од Де ка нат ска та уп ра ва ќе тре ба да из гот ви дол го роч на
стра теш ка прог ра ма за раз вој на Фа кул те тот, ка де што ќе би дат
пред ви дени, за по долг вре мен ски пе риод, це ли те и на чи ни те на
раз во јот на об ра зов ната, на уч на та и здрав ствено-ап ли ка тив на та
деј ност, сог лас но со пот ре би те на оп штес тво то и на ме дицин -
ска та про фе сија.

Ед на од нај важ ни те це ли на Фа кул те тот ќе би де уп ра ву ва ње и
по доб ру ва ње на ква ли те тот пре ку во ве ду ва ње стан дар ди и ди -
рек ти ви сог лас но за ед нич ка та рам ка за обез бе ду ва ње ква ли тет
во ви со ко то об ра зо ва ние, сер ти фи ка ци ја и ак ре ди та ци ја на ла -
бо ра то ри ите, во ве ду ва ње сис тем за ко рек тив ни мер ки при сле -
де ње то и уп ра ву ва ње то со ква ли те тот, ка ко и кон ти ну и ра на оце -
на на сис те ми те на ин тер на кон трола. Ед на од за да чи те на Фа -
кул те тот во на ред ни от пе ри од ќе би де до не су ва ње на прог ра ма
за ин тер на кон тро ла на ква ли те тот, усог ла се на со ев роп ски те

Интервју

ПРОФ. Д-Р СОЊА ТОПУЗОВСКА, ДЕКАН НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ

При изготвување на закони за високо
образование и здравство треба да бидат
вклучени и наставниците од Факултетот
Факултетот  веќе
побара од ресорно-
то министерство
измена на Законот
за медицински сту-
дии и континуирано
усовршување на
докторите по меди-
цина, особено во
делот кој предвиду-
ва прв дел од струч-
ниот испит кој се 
покажа како
исклучително
неприменлив



стан дар ди и препо ра ки за ин тер на кон тро ла на ква ли те тот во
ви со ко то об ра зо ва ние (European Standards and Guidelines for
internal quality assurance within higher education institutions).

Во пе ри о дот што сле ди ни прет стои ре ак ре ди та ци ја на сту -
дис ки те прог ра ми на си те три цик лу си на сту дии. На ша глав на
цел во след ни от пе ри од ќе би де да ги ло ци ра ме до се гаш ни те
евен ту ал ни сла бости, да ги над ми не ме ис тите, а ис тов ре ме но и
да из врши ме осов ре ме ну ва ње и хармо ни за ци ја на сту дис ки те
прог ра ми со ев роп ски те сту дис ки прог рами, се ка ко во сог лас -
нот со на ша та за кон ска ре гу ла тива. Со тоа до пол ни тел но ќе го
по диг не ме ни во то на об ра зов на та деј ност и ќе ја зго ле ми ме ме -
ѓу на род на та со ра бот ка и мо бил нос та на ка да рот и сту ден тите.

Во на ред ни от пе ри од ќе се нас то ју ва и ќе се по све ти по го ле -
мо вни ма ние на на учно-ис тра жу вач ка та деј ност, од нос но ап ли -
ци ра ње на на учно-ис тра жу вач ки про ек ти во зем ја та и во стран -
ство. Не оп ход но е мак си мал но ан га жи ра ње на си те по е динци,
нас тавно-на у чен и со ра бот нич ки ка дар во из ра бот ка на на учно-
ис тра жу вач ки про ек ти кои ќе би дат ста ве ни во фун кци ја на  раз -
во јот на ме дицин ски те на уки. 

Здрав стве на та деј ност е ос но ва на еду ка тив на та и на уч на та
деј ност на Фа кул те тот. Пре ку неа се ос тва ру ва нај зна чај ни от
сег мент во про це сот на еду ка ци ја – прак тич на та обу ка на ид ни -
те док тори, спе ци ја лис ти и суп спе ци ја листи. За тоа, еден од нај -
важ ни те при о ри те ти на мо ја та прог ра ма прет ста ву ва раз во јот на
оваа деј ност. Фа кул те тот, ка ко нај ви со ка ви со ко об ра зов на ор га -
ни за ци ја од об лас та на ме дицин ски те на у ки во држа вата, ак тив -
но ќе ги под држу ва и ќе учес тву ва во мо дер ни зи ра ње то на
здрав стве ни те ус лу ги пре ку по стоја но во ве ду ва ње на но ви тех -
но ло гии и ме дицин ски ме то ди за раз вој на инс ти ту ти те кои вр -
шат здрав стве на деј ност.

За ос тва ру ва ње на овие це ли Фа кул те тот ќе овоз мо жи усов -
ршу ва ње на нас тав ни ците, асис тен ти те и док то ри те во поз на ти
стран ски инс ти ту ции, со ко рис те ње на по стој ни те стран ски
фон до ви во кои чле ну ва Уни вер зи те тот, при што Фа кул те тот
пре ку со од вет ни соп стве ни фон до ви ќе да де до пол ни тел на сти -
му ла ци ја со обез бе ду ва ње на од ре де на фи нан сис ка под дршка.

Фа кул те тот ра бо ти во крај но се ри оз ни ус ло ви во ко иш то па -
за рот на ус лу ги и кон ку ренци ја та не приз на ва ат им про ви за ции
и нес труч ност. За тоа, со крај на се ри оз ност, ќе би дат под држа ни
си те ак тив нос ти кои ќе ре зул ти ра ат со ква ли тет но унап ре ду ва -
ње на здрав стве ни те ус луги, по доб ру ва ње на еду ка тив на та ба за
на Фа кул те тот и соз да ва ње ус ло ви за ви со кос труч на здрав стве -
на деј ност.

Кад ров ска та по ли ти ка е еден од ос нов ни те пре дус ло ви за ус -
пеш но ос тва ру ва ње на об ра зов ниот, на учно-ис тра жу вач ки от
про цес и здрав стве на та деј ност на Ме дицин ски от фа кул тет.

Ме дицин ски от фа кул тет, ка ко и це ло то ви со ко об ра зо ва ние во
Р. Ма ке до нија, се со о чу ва со се ри о зен проб лем – не дос тиг на
млад нас тавно-на у чен ка дар. Проб ле мот не е ед нос та вен и не
мо же да се ре ши во кра ток вре мен ски пе риод, но сум убе де на
де ка со сис тем ски приод, со под дршка од Уни вер зи те тот и ре -
сор но то Ми нис тер ство ќе би де уб ла жен, а во дог лед но вре ме и
над ми нат. Тр гну вај ќи од зна че ње то на Фа кул те тот за држа вата,
ка ко и пот ре би те на ка тед ри те на Фа кул те тот за но ви вра бо ту -

вања, ќе би де из ра бо тен ела бо рат за ре ал ни те пот ре би и при о -
ри те тите, при што ќе се ут врди ди на ми ка за сук це сив но по пол -
ну ва ње на пот реб ни те ра бот ни мес та во на ред ни от пе риод.

Во мо мен тов во Р.Ма кедo ни ја фун кци о ни ра ат три ме -

дицин ски фа кул тети, а на по ви док е от во ра ње на уш те

еден. Ка ко ис ку сен про фе сор, кое е Ва ше то мис лење,  во

пог лед на пот ре бите, но и на мож нос тите, за ква ли тет на

нас та ва и стан дар ди те за ме дицин ска еду ка ција?  

Акре ди та ци ја та на ви со коб ра зов на ус та но ва од об лас та на ме -
дици на та ба ра со од вет ни кад ров ски и прос тор ни ус лови, а осо -
бе но е зна чај на и обем на оп ре ма та и це ла та ма те ри јал на ба за
пор теб на за спро ве ду ва ње на прак тич на та нас тава. Тоа се сег -
мен ти во кои не смее да има им про ви за ции. За тоа, сме там де ка
држа ва та тре ба да по све ти по себ но вни ма ние на ис пол не тос та
на овие ус ло ви ко га се от во ра ат но ви фа кул те ти од об лас та на
ме дици ната. Дип ло ма та док тор по ме дици на тре ба да га ран ти -
ра сов ре ме ни те о рет ски и прак тич ни зна е ња и веш тини, при -
мен ли ви во здрав стве ни от сис тем во држа ва та и во све тот.

Ме дицин ски от фа кул тет при УКИМ ка ко нај ста ра ви со ко об -
ра зов на ус та но ва во држа ва та има го ле ма од го вор ност за од ржу -
ва ње на ни во то и ква ли те тот во нас та ва та и пре не су ва ње на зна -
е ње то на помла ди те ге не ра ции. Пот реб но то зна е ње и веш ти ни
на свет ски от па зар на тру дот  што тре ба да го има ат док то ри те
по ме дици на се де фи ни ра ни со ак ти и ди рек тиви, а на ша за да ча
е да ги при ме ну ва ме и да ја усог ла си ме нив на та им пле мен та -
ција.

Во ман дат ни от пе ри од тре ба да се вло жат на по ри за по доб ру -
ва ње на нас тав на та деј ност на Фа кул те тот пре ку об но ву ва ње и
мо дер ни зи ра ње на ма те ри јал на та ба за на нас тав ни от про цес.

9ГЛАСИЛО НА ЛЕКАРСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА ДЕКЕМВРИ  2016

„СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СКОПЈЕ

Проф. д-р Соња Топузовска диплимира на Медицинскиот факултет
во Скопје во 1989 година со среден успех 9,73. На Институтот за
медицинска и експериментална биохемија се вработи во 1991 годи-
на. Од 1995 година е специјалист по медицинска биохемија. Во 1997
година магистрира, а  докторската дисертација ја одбрани во 2002
година, со што се стекна со звањето доктор по медицински науки од
областа на медицинскате биохемија. 

На Катедрата по биохемија е избрана за помлад асистент во 1993
година, за асистент во 1996 година, за доцент во 2003 година, во 2008
година за вонреден професор, а од 2013 година е редовен професор
на Катедрата по биохемија. Активно е вклучена во наставата за сту-
дентите по медицина, стоматологија и за студените од Природно
математичкиот факултет во Скопје. Од академската 2011/12 година
учествува во наставата за докторски студии од областа базична меди-
цина во рамки на Школата за докторски студии на Универзитетот “Св.
Кирил и Методиј” во Скопје. 

Покрај наставната и издавачката дејност значаен дел од нејзиниот
професионален анагажман претставува лабораториската, стручната
и научно-истражувачка дејност на Институтот за биохемија. Нејзиниот
интерес особено е насочен кон електрофоретските методи за сепа-
рација на биомолекули. Учествуваше и раководеше со научно-истра-
жувачката работа на тимовите за изработка на над 10 научни проек-
ти, а исто така беше на повеќе стручни усовршувања. Резултат на оваа
активност се над 150 научни трудови печатени во домашни и странски
списанија и презентирани на национални и меѓународни конгреси.
Активен член е на повеќе комисии и одбори при Факултетот и
Универзитетот, Македонското лекарско друштво, Друштвото на док-
тори - специјалисти по медицинска биохемија на Македонија,  здру-
жение за  Балканската федерација по клиничка лабораторија (BCLF)
и Интернационалната федерација за клиничка хемија (IFCC),
Здружението на биохемија и молекуларна биологија при FEBS.  
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По се бен ак цент ќе би де ста вен на ре ви ди ра ње на пред мет ни те
прог ра ми за пред ме ти те ка де  што ис кус тво то по ка жа од ре де ни
не дос та тоци, а осо бе но вни ма не ќе се по све ти на ор га ни за ци ја -
та и спро ве ду ва ње то на прак тич на та нас та ва ко ја е од суш тин -
ско зна че ње за оваа про фе сија. 

Во след ни от пе ри од ќе го ин тен зи ви ра ме за поч на ти от про цес
на мо дер ни за ци ја на нас та ва та со во ве ду ва ње на ИТ тех но ло -
гии, елек трон ско уче ње (е-learning) и дру ги сов ре ме ни алат ки за
пре не су ва ње зна ења, кој пер ма нен тно тре ба да се раз ви ва на си -
те ка тедри. По се бен ак цент ќе би де ста вен на про ек тот „Де но ви
за про мо ци ја на нас та вата“ кој за поч на во ака дем ска та
2015/2016 го дина, со цел осов ре ме ну ва ње на нас тав ни от про -
цес. Пла ни ра ни се ак тив нос ти во фор ма на ра бо тил ни ци со кои
на на ши от нас та вен ка дар ќе му се по ну дат ме то до лошко-пе да -
гош ки обу ки во не кол ку об ласти. 

Во на ред ни те го ди ни ќе се ра бо ти на по сте пе ни мер ки за по -
доб ру ва ње на сту ден тски от стан дард, со ко рис те ње на со од вет -
ни до бри при ме ри и по ка за те ли од уг лед ни те ев роп ски и свет -
ски уни вер зи тети. Овие стан дар ди вклу чу ва ат кад ров ска пок ри -
е ност, прос тор ни ус лови, оп ре ме ност со сту дис ка оп рема, по -
себ но ин фор ма тичка, и со од ве тен кни жен фонд. Ќе про дол жи
под дршка та на сту ден тски те ак тив ности, а во де лот на вклу че -
нос та на сту ден тие во инс ти ту ци о нал но то уп ра ву ва ње ќе се ба -
ра ат ме ха низ ми за пот тик ну ва ње за по го ле ма вклу че ност на сту -
ден ти те во ре ша ва ње на те ков ни те и стра теш ки те пра ша ња за
Фа кул те тот.

По ми на по долг вре мен ски пе ри од од во ве ду ва ње то на

Бо ло њски от сис тем на сту ди ра ње на Ме дицин ски от фа -

кул тет. Как ви се ис кус тва та и кои се Ва ши те раз мис лу -

ва ња во од нос на гле диш та та де ка е вре ме да се на пуш -

ти  “Бо лоња”? 

Бо ло њска та ре фор ма на мет на бит но раз ли чен прис тап во из -
ве ду ва ње то и ква ли те тот на нас та вата. Ос нов на та иде ја на Ев -
роп ски от кре дит тран сфер сис тем (ЕКТС) е кон ти ну и ра но сов -
ла ду ва ње на те о рет ски те и прак тич ни те зна е ња по пред ме ти те
и кон ти ну и ра на про вер ка на зна е ња та со што сту ден ти те се
тран сфор ми ра ат во ак тив ни чи ни те ли на ви со ко об ра зов ни от
про цес.  Си те ак тив нос ти на сту ден ти те се из ра зе ни пре ку кре -
ди ти со кои тие нап ре ду ва ат во сту ди ите. За раз ли ка од прет -
ходно, сту ден ти те кои стек на ле со од ве тен број кре ди ти за пи шу -
ва ат пред ме ти во од ре ден се мес тар и не „гу бат“ го дина, ту ку гу -
бат пра во да за пи шат од ре ден пред мет/и. Ме ѓу тоа, ре а ли за ци ја -
та на Бо ло њски от сис тем ба ра по го лем ан гаж ман, по ве ќе вре ме
за сту ден тите, по ма ли гру пи итн. што, со ог лед на ан гаж ма нот
на со ра бот ни ци те и нас тав ни ци те во де лот на здрав стве на та
заш ти та ка ко деј ност на Фа кул те тот, прет ста ву ва до пол ни те лен
проб лем. Кад ров ска та по ли ти ка е еден од ос нов ни те пре дус ло -
ви за ус пеш но ос тва ру ва ње на об ра зов ни от про цес и дру ги те
деј нос ти на Ме дицин ски от фа кул тет, осо бе но во кон тек ст на
при фа ќа ње и спро ве ду ва ње на Бо ло њски от сис тем. Сме там де -
ка оваа ре фор ма во Ма ке до ни ја бе ше при фа те на и поч на да се
спро ве ду ва без пот реб ни те пре дус лови. Пред се, ту ка мис лам на
прос тор ни те и кад ров ски те ус ло ви пот реб ни за неј зи но со од вет -
но спро ве ду вање. За тоа, тре ба да се нас то ју ва држа ва та да ја
суб венци о ни ра им пле мен та ци ја та на Бо ло њски от сис тем пре ку
но ви вра бо ту ва ња на млад ка дар и дру ги фор ми на под дршка за

до пол ну ва ње и осов ре ме ну ва ње на ма те ри јал на та ба за пот реб -
на за ре а ли за ци ја на нас та вата. 

И пок рај си те теш ко тии, нас тав ни от ка дар на Ме дицин ски от
фа кул тет ги вло жу ва си те на по ри за од ржу ва ње на ква ли те тот
во нас та вата, а спро ве ду ва ње то на зав ршни те ис пи ти по ус тен
пат прет ста ву ва фил тер на со од вет ни те о рет ски и прак тич ни
зна ења.

Се раз би ра де ка овој на чин на спро ве ду ва ње на нас та ва та има
свои не дос та тоци, но на пуш та ње то на ЕКТС во овој мо мент, ко -
га на ме дицин ски те фа кул те ти во Ев ро па се уш те се спро ве дува,
би зна че ло неп репоз нат ли вост на на ши те дип ло ми во зем ји те на
Ев роп ска та Унија.  Ре ви зи ја та на оваа ре фор ма и сог ле ду ва ње то
на ефек ти те од ис та та тре ба да про из ле зат од држа ва та и да би -
дат дос та ве ни до Ев роп ски от пар ла мент и до Со ве тот на Ев ропа,
ка ко но си тел на Ев роп ски те ди рек ти ви кои ги им пле мен ти раме.

Па за рот на тру дот и Ев роп ски те ди рек ти ви на ло жу ва ат

от во ра ње но ви сту дис ки прог рами. Мо же да ни ка же те

кои ќе би дат тие и да ли МФ пла ни ра да во ве де и дру ги

но ви ни во овој сег мент?

Во ман дат ни от пе ри од се пла ни ра от во ра ње на но ви сту дис ки
прог ра ми од прв цик лус три го диш ни струч ни сту дии. Сог лас но
Ев роп ска та ди рек тива, Фа кул те тот има об врска да во ве де три го -
диш на сту дис ка прог ра ма за аку шерки, а па за рот на тру дот на ло -
жу ва от во ра ње и на три го диш на сту дис ка прог ра ма за ла бо ра то -
рис ки тех ни чари. По себ но вни ма ние тре ба да се по све ти и на вто -
ри от цик лус за три го диш ни те струч ни сту дии на Фа кул те тот. Во
2013 го ди на бе ше ак ре ди ти ра на сту дис ка прог ра ма од втор цик лус
сту дии за кли нич ки ло го педи, а во след ни от пе ри од ќе се пред ло -
жат сту дис ки прог ра ми од втор цик лус и за ос та на ти те три го диш -
ни струч ни сту дии-струч ни ме дицин ки сес три, фи зи о те ра пев ти и
ра ди о лош ки тех но лози. Ед на од стра теш ки те це ли на Фа кул те тот
ќе би де по ну да та на сту дис ки прог ра ми од прв и трет цик лус сту -
дии на ан глис ки ја зик, кои ќе би дат фи нан си ра ни од држа ва та или
од сту ден ти те кои са ка ат да сту ди ра ат на ан глис ки ја зик. 

Кол ку се точ ни ин фор ма ци и те де ка ка ко Ме дицин ски

фа кул тет ба ра те из ме ни во За ко нот за ме дицин ски сту -

дии и кон ти ну и ра но ме дицин ско усов ршу вање, пред се,

во де лот на први от дел од струч ни от ис пит што го по ла -

га ат сту ден ти те по по ло жу ва ње то на прет к ли нич ки те

пред мети, но и во од нос на не кои дру ги не го ви од редби?    

Фа кул те тот  ве ќе по ба ра од ре сор но то Ми нис тер ство из ме на
на За ко нот за ме дицин ски сту дии и кон ти ну и ра но усов ршу ва ње
на док то ри те по ме дицина, осо бе но во де лот кој пред ви ду ва прв
дел од струч ни от ис пит, кој се по ка жа ка ко ис клу чи тел но неп -
ри мен лив. Имено, по сог ле ду ва ње на по со че ни те за бе леш ки од
стра на на Фа кул те тот за проб ле ми те со кои се со о чу ва ат сту ден -
тите, од стра на на Ми нис тер ство то за здрав ство за оваа го ди на
беа нап ра ве ни от ста пки кои тре ба да вле зат ка ко из ме ни во За -
ко нот. За ко нот пред ви ду ва сту ден ти те да ги има ат по ло же но
пред ме ти те од 9 об лас ти (ме дицин ска фи зика, хе мија, ме дицин -
ска би о ло гија, ме дицин ска пси хо ло гија, ос но ви на ху ма на ге не -
тика,  ана то мија, хис то ло гија, фи зи о ло гија, би о хе мија). Со ог лед
на тоа што мал број сту ден ти мо жат да ги ис пол нат вак ви от ус -
лов, оваа го ди на Ле кар ска та ко мо ра на Ма ке до ни ја доз во ли по -
ла га ње на први от дел на струч ни от ис пит ако сту ден тот има

Интервју
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стек на то ус лов за упис на ба рем еден пред мет во тре та го ди на
сог лас но ус ло ви те за нап ре ду ва ње на сту дис ка та прог ра ма на
Ме дицин ски от фа кул тет. Ис то така, иа ко За ко нот пред ви ду ва
писмен, ус тен и прак ти чен дел, се спро ве де са мо писмен дел од
ис пи тот. 

Се раз би ра де ка тре ба да се нап ра ви по де тал на ре ви зи ја и на
дру ги те од ред би кои се теш ко при мен ли ви во прак ти ка и ис ти -
те да би дат из ме не ти или ис фрлени.

Од го ле ма важ ност се и пот реб ни те из ме ни во За ко нот за
здрав стве на заш ти та на од ред би те што ги ре гу ли ра ат спе ци ја ли -
за ци и те и суп спе ци ја ли за ци ите, а кои се неп ри мен ли ви од тех -
нич ки и суш тин ски ас пект. За тоа сме там де ка при из гот ву ва ње -
то на за ко ни од об лас та на ви со ко то об ра зо ва ние или здрав стве -
на та заш ти та тре ба да би дат кон сул ти ра ни и вклу че ни нас тав -
ни ци те од Ме дицин ски от фа кул тет.

Кои се Ва ши те пла но ви во пог лед на на учно-ис тра жу -

вач ка та деј ност и про ек ти те во оваа об ласт, ка ко и за

про ши ру ва ње и прод ла бо чу ва ње на ме ѓу на род на та со -

ра бот ка на Ме дицин ски от фа кул тет, осо бе но со ог лед на

об врските за нас тав ни от ка дар кои про из ле гу ва ат од за -

кон ска та ре гу ла тива?

Имај ќи ја пред вид раз лич нос та на на уч ни те об ласти, на Фа -
кул те тот не ма единстве на прог ра ма за на учно-ис тра жу вач ка
деј ност, а по ли ти ка та на на уч ни ис тра жу ва ња е пот тик на та и
ини ци ра на од са ми те ка тедри. Фа кул те тот ќе ги под држу ва ис -
тра жу вач ки те ак тив ности, за поч ну вај ќи од раз во јот на се ко ја
об ласт, па сѐ до ини ци ја ти ва та на ака дем ски от ка дар и ис тра жу -
ва чите. 

Во по след ни те не кол ку го ди ни ре чи си и да не ма на ци о нал ни
на учно-ис тра жу вач ки про ек ти фи нан си ра ни од Вла да та на Р.
Ма ке до нија. Со прог ра ма та на УКИМ за фи нан си ра ње на по
еден на уч но ис тра жу вач ки про ект на се ко ја еди ница, за поч на та
во 2011, ка ко и со ини ци ја ти ва та на не кои ка тед ри и инс ти ту ти
да фи нан си ра ат про ек ти од соп стве ни сред ства, са мо де лум но
мо же да се на до мес ти оваа праз ни на во на учно-ис тра жу вач ка та
деј ност. Ова зна чи де ка Фа кул те тот тре ба сѐ по ве ќе да ја за јак -
ну ва со ра бот ка та со сто пан ство то и ме ѓу на род на та со ра бот ка во
об лас та на ис тра жу ва њето, од нос но зго ле му ва ње на бро јот на
ме ѓу на род ни про екти. 

Пот реб но е да се не гу ва ат и за јак ну ва ат кон так ти те и со ра бот -
ка та со пар тнер ски те ме дицин ски фа кул те ти во ре ги о нот и по -

ши роко, ка ко и ис ко рис ту ва ње
на сред ства та од со од вет ни те
фон до ви и прог рами. При тоа,
тре ба да се нас то ју ва да се
избег ну ва ин ди ви ду а лиз мот во
про ек тна та и на учно-ис тра жу -
вач ка та ра бота, со што би се
до би ло на ком пе тен тност, еко -
но мич ност и реп ро ду ци бил -
ност во ра бо тата. Ис то така, се -
ка де ка де што е тоа можно, ќе
се ап ли ци ра на за ед нич ки мак -
роп ро ек ти со дру ги ти мо ви од
Уни вер зи те тот, ќе се ко рис тат
по тенци ја ли те на ве ќе про ве -

ре ни те и фун кци о нал ни кон зор ци у ми во кои се вклу че ни Фа -
кул те тот и Уни вер зи те тот. Со ог лед на ком плек сна та и сло же -
нос та на про це си те за ап ли ка ци ја ќе се ин сис ти ра на од де лу ва -
ње фи нан сис ки сред ства за ан га жи ра ње на ис кус ни про фе си о -
нал ци кои ќе да ва ат по мош и под дршка во не оп ход ни те под го -
тов ки за ап ли ка ци и те и ре а ли зи ра ње то на на учно-ис тра жу вач -
ки те про екти.

Фа кул те тот по све ту ва по себ но вни ма ние на ин тер на ци о на ли -
за ци ја та на нас та ва та и на у ката, из лез на та и влез на та сту ден тска
мо бил ност, и ак тив нос ти во раз лич ни ре ги о нални, ев роп ски и
ме ѓу на род ни мрежи. Во на ред ни от пе ри од се пла ни ра зго ле му -
ва ње на мо бил нос ти те на нас тав ни ци и сту ден ти во рам ки те на
Ераз мус плус прог ра ма та пре ку пот пи шу ва ње на но ви би ла те -
рал ни до го во ри со уни вер зи те ти од по ве ќе зем ји од ЕУ, ос вен
до се га по стој ни те со уни вер зи те ти од Сло ве нија, Хрват ска,
Ита лија, Ро ма ни ја и Тур ција.

Ме ѓу на род на та со ра бот ка се на о ѓа на врвот на при о ри те ти те
на Уни вер зи те тот и Од де ле ни е то за ме ѓу на род на со ра бот ка ак -
тив но ги сле ди ме ѓу на род ни те об ра зов ни про ек ти и обез бе ду ва
ре ле ван тни ин фор ма ции за мож нос ти те за фи нан си рање, ка ко и
за по тенци јал ни те про ек тни пар тнери. Пов рза нос та на ме ѓу на -
род ни те ака дем ски за ед ници, не оп ход на та пот ре ба за соз да ва ње
и раз ви ва ње на на учни, тех но лош ки и об ра зов ни ино ва ции, на -
ла га ме ѓу на род на та со ра бот ка на Фа кул те тот да се фо ку си ра на
за си ле но учес тво во прог ра ми те на ЕУ, на ре ги о нал на та СЕЕ-
ини ци ја тива, ка ко и на со ра бот ка та со со сед ните, ме ди те ран ски -
те и пре ку о ке ан ски те уни вер зи тети. Ед на од ак тив нос ти те на
Фа кул те тот ќе би де нав ре ме но ин фор ми ра ње на нас тав ни ци те и
со ра бот ни ци те за да мо жат ак тив но да би дат вклу че ни и да ба -
ра ат но ви мож нос ти за на учно-ис тра жу вач ка деј ност пре ку Уни -
вер зи те тот и Ми нис тер ство то за на у ка и мож нос та за ап ли ка ци -
ја во FP, CEEPUS, JRC. Во рам ки те на ме ѓу на род на та ак -
тив ност, Ме дицин ски от фа кул тет, пок рај ре дов ни те по се ти на
по чес ни те и ви зи тинг про фе сори, пре зе ма ни за дру ги ак тив нос -
ти со цел по го лем прис тап на сту ден ти те и нас тав ни ци те кон
стран ски инс ти ту ции. 

На крај, би са ка ла да ис так нам де ка Ме дицин ски от фа кул тет
и пок рај сло же ни те оп штес тве ни при лики, ќе про дол жи со раз -
во јот на ви со ко об ра зов ната, на учно-ис тра жу вач ка та и здрав -
стве на та деј ност со што ќе ја зад ржи во деч ка та уло га во еду ка -
ци ја на кад ри од об лас та на ме дици ната.

Vox medici
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Анализа

Пр ви от дел од струч ни от ис пит за сту ден ти те
на ме дици на што се спро ве де во те кот  на ав -
густ, сеп тем ври и ок том ври го ди на ва го по ла гаа
435 сту ден ти од ме дицин ски те фа кул тет во зем -
јата, 227 од Ме дицин ски от фа кул тет при Уни -
вер зи те тот “Св. Ки рил и Ме то диј“ - Скопје, 124
од Фа кул тет за ме ди иц н ски на у ки на Уни вер зи -
те тот “Го це Дел чев” и 84 од Фа кул те тот за ме -
дицин ски на у ки на Држав ни от уни вер зи тет во
Те тово. Од вкуп ни от број при ја вени, ис пи тот,
кој за прв пат се по ла га ше го ди нава, сог лас но
За конот за ме дицин ски  сту дии и кон ти ну и ра но -
то струч но усов ршу ва ње на док то ри те на ме -
дицина, ус пеш но го по ло жи ја 424 сту денти, а
11 сту ден ти не го по ло жија. За ре а ли за ци ја на
ис пи тот беа ор га ни зи ра ни 11 се сии во по ве ќе
групи, а вкуп ни от број на под не се ни при ја ви е
723, од нос но не кои кан ди да ти ис пи тот го при -
ја ву ваа и по ла гаа по по ве ќе пати.

Врз ос но ва на Пра вил ни кот за на чи нот на
при ја ву ва ње и по ла га ње на стру чен ис пит, Ко -
мо ра та ор га ни зи ра по ла га ње на стру чен ис пит
и во вон ред ни ис пит ни се сии се ко гаш ко га нај -
мал ку пет кан ди да ти ќе дос та ват при ја ва за по -
ла га ње на стру чен ис пит. Сог лас но за кон ски те
од редби, пред ме ти те од тре та го ди на на сту дис -
ка та прог ра ма не мо же да се слу ша ат ако не се
по ло жи први от дел од струч ни от ис пит.

Изра зе но во про центи, први от дел од струч -
ни от ис пит за сту ден ти те на ме дици на ус пеш -
но го по ло жи ја над 97,5 % од при ја ве ни те кан -
ди дати, од кои кај сту де ни те на Ме дицин ски -
от фа кул тет при УКИМ Скоп је про од нос та е
97,36%,  кај сту де ни те од Ме дицин ски от фа -
кул тет во Штип 97,58%, до де ка кај сту ден ти -
те од Ме дицин ски от фа кул тет од Те то во
97,62%. Спо ред нап ра ве ни те ана ли зи од сту -
ден ти те на УКИМ  -Скоп је од прв пат по ло -
жи ле 128 кан ди дати, до де ка од УГД - Штип
82, а од Ме дицин ски от фа кул тет Те то во 46
сту денти. Дру ги те кан ди да ти по ла га ле два,
три и по ве ќе пати.   

Сог лас но за кон ски те и под за кон ски те ак ти
со кои се ре гу ли ра по ла га ње то на струч ни от
ис пит за сту ден ти те на ме дици на, први от дел
од струч ни от ис пит сту ден ти те го по ла гаа
пред ко ми си ја сос та ве на од пет чле но ви, док -
то ри на на у ка од об лас та на ме дици ната, а на
ис питот при сус тву ваа и прет став ни ци од ми -
нис тер ства та за здрав ство и за об ра зо ва ние и
на ука, ка ко  и прет став ник кој го оп ре де лу ва
Вла да та на Р. Ма ке до нија.

Струч ни от ис пит се по ла гаше во прос то ри ја
по себ но оп ре ме на со ма те ри јал но - тех нич ка и
ин фор ма тич ка оп рема, ин тер нет врска и оп ре -
ма за сни ма ње на по ла га њето. По ла га ње то се
сни маше и во жи во се еми ту ваше на веб -
стра ни ца та на Ми нис тер ство то за здрав ство, а
прис тап до лин кот имаа(т) ре дов ни те и вон -
ред ни те про фе со ри и ше фо ви те на ка тед ри на
ме дицин ски те фа кул те ти и сту ден тски от пра -
воб ра ни тел.

Ис питот се сос тои од 56 пра шања кои се
по ла гаа по елек трон ски пат со од го ва ра ње на
пра ша ња со из би ра ње на еден точе н од по ну -
де ни те пет мож ни од го вори. Пра ша ња та се
кла си фи ци ра ни во две раз лич ни те жин ски
гру пи (праша ња со нис ка сло же ност и пра ша -
ња со ви со ка сло же ност) кои но сат раз ли чен
број бо дови, при што точ ни те од го во ри на си -
те по ста ве ни пра ша ња се оце нуваат со нај -
мно гу 100 бо дови. Тес тот за се кој сту дент е

УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАНИ ПРВИТЕ СТРУЧНИ ИСПИТИ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА МЕДИЦИ-НА 

Според направе-
ните анализи, од

студентите на
УКИМ - Скопје од

првпат положиле
128 кандидати,

додека од УГД
Штип 82, а од

Медицинскиот
факултет Тетово

46 студенти.
Другите кандида-

ти полагале два,
три и повеќе пати   

Положија над 97,5 % од 
пријавените кандидати
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раз ли чен.Пра ша ња та се од об лас та на ана -
то мија, физио логија, хис то ло ги ја и ем бри о -
ло гија, би о хе мија, мо ле ку лар на би о ло ги ја (
по 2 пра ша ња со ви со ка сло же ност кои се
бо ду ва ат со по 3,5 бо да за се кој то чен од -
говор и по 6 пра ша ња со нис ка сло же ност
кои се бо ду ва ат со по 1,5 бо да за се кој то чен
од го вор), ме дицин ска фи зика, ме дицин ска
хе мија, ме дицин ска био логија и ана то ми ја и
ос но ви на ме дицин ска пси хо ло ги ја и ме -
дицин ска социоло гија (по 1 пра ша ње со ви -
со ка сло же ност кое се бо ду ва со 2 бо да за
то чен одго вор и по 3 пра ша ња со нис ка сло -

же ност кои се бо ду ва ат со по 1 бод за се кој
то чен од го вор.)

Писме ни от тест се сме та за по ло жен до кол -
ку се точ но од го во ре ни нај малку 60% од по -
ста ве ни те пра шања, од нос но до кол ку се ос во -
е ни нај мал ку 60 бода.

Ис пи ти те глав но се ре а ли зи раа без не кои
по го ле ми проб леми, а за бе леш ки те ко и  беа
кон ста ти ра ни беа од тех нич ка при ро да и нај -
чес то се от стра ну ваа во те кот или по зав ршу -
ва ње то на ис пи тот.  

Vox medici

За реализација на
испитот беа органи-
зирани 11 сесии во
повеќе групи, а вкуп-
ниот број на подне-
сени пријави е 723,
односно некои кан-
дидати испитот го
пријавуваа и пола-
гаа по повеќе пати

ГЛАСИЛО НА ЛЕКАРСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 

Стефан Коцев е студент на трета година на
Факултетот за медицински студии при
Универзитетот “Гоце Делчев” во Штип. На пола-
гањето на првиот дел од стручниот испит за
студентите на медицина тој покажа најдобри
резултати, односно беше един-
ствениот кој на тестот имаше мак-
симални 100 бодови од можни
100. Со него направивме кус раз-
говор за испитот, медицинските
студии, за идните планови.

Што мислите за испитот 
што првпат е воведен за 
вашата генерација? 

Генерално би рекол дека испи-
тот беше онаков каков што треба
да е проверка на знаењата. Не би
рекол дека писмениот тест, односно испитот
беше тежок, но навистина имаше некои про-
блематични прашања. Можеби јас бев во
некоја предност затоа што веќе ги имав поло-
жено претклиничките испити на факултетот.
Факт е дека за испитот и дополнително се под-
готвував иако, како што реков, веќе ми беше
совладана материјата. 

Од каде определбата за 
студиите по медицина?

Медицината почна да ме интересира уште во
средношколските денови. Гимназија завршив
во Штип,  а линкот со медицинските науки
беше преку предметите кои се во корелација
со медицината. Тие предмети во средношкол-
ските денови ми беа од посебен интерес и, ако
така може да се каже, претставува она што ме
насочи да се определам за Факултетот за

медицински науки во Штип. Свое влијание сека-
ко имаше и тоа што медицинар е и мојата пос-
тара сестра која е две генерации пред мене. 

Сè уште сте на студии, 
но би можеле да кажете
кон која медицинска област 
би го насочиле својот
професионален развој? 

Не би можел сè уште да прецизи-
рам во кој правец, односно во која
медицинска област би се насочил.
Сè уште не сум слушал голем дел
од клиничките предмети кои сме-
там ќе влијаат на мојот избор. Пред
да започнам со студиите, некаква
слабост имав, а веројатно и сè уш те
имам, за пси хи јат ри јата. Но, не

знам да ли таа ќе би де мо ја та жи вот на оп ре -
делба. Ка ко сту дент, во овој мо мент мо жам да
ка жам де ка нај бли зок кон такт со ин тер на та ме -
дици на имам пре ку пред ме тот кли нич ки ис пи ту -
вања. Ме ѓу тоа, ка ко што ре ков, во ме дицин ски -
те на у ки доп рва нав ле гу вам и не е ис клу че но да
от кри јам не кој пред мет, не ко ја об ласт што уш -
те по ве ќе ќе ме зин три гира.

Сво ја та ид ни на ка ко док тор ја 
гле да те во зем ја ва или пак ка ри е ра та 
по дип ло ми ра ње то ќе ја 
про дол жи те во стран ство?

Ра но е со си гур ност да ка жам. Мо ја та ид ни -
на  ја гле дам во зем јава. Ту ка би са кал да ја
про дол жам сво ја та про фе си о нал на ка ри ера.
Но, ќе ви диме. Сту ди и те се пред мене, сле ду ва
ста жи рање, спе ци ја ли за ција... Ве ру вам де ка ќе
оп стојам на се гаш на та оп ре делба.

Стефан Коцев со максимален број бодови 







Ми на та та го ди на ми нис те рот за здрав ство до не се Пра вил ник
за хос пи тал на кул ту ра врз ос но ва на ов лас ту ва ње то од чле нот
27 став (5) од За ко нот за здрав стве на та заш тита, кој е об ја вен во
„Служ бен вес ник на РМ, бр. 43/2015. Со Пра вил ни кот се ут -
врду ва на чи нот на од не су ва ње и по ста пу ва ње во ра бо те ње то на
здрав стве ни те ра бот ни ци и здрав стве ни те со ра бот ници, ка ко и
се кое дру го вра бо те но ли це и ли це ра бот но ан га жи ра но по ко -
ја би ло ос но ва во здрав стве на та ус та но ва пре ку во ве ду ва ње на
принци пи и пра ви ла на од не су ва ње и ра бо тење, по кои овие ли -
ца по ста пу ва ат во из вршу ва ње то на ра бо та та со цел да се обез -
бе ди при ме на и по чи ту ва ње на принци пи те на за ко ни тост, про -
фе си о на лен ин тег ри тет, ефи кас ност, ефек тив ност и по све те -
ност при врше ње то на нив ни те служ бе ни долж ности.

Сог лас но Пра вил ни кот, се кој здрав ствен ра бот ник, здрав -
ствен со ра бот ник и ли це ра бот но ан га жи ра но по ко ја би ло ос -
но ва во здрав стве на та ус та но ва е од го во рен за со вес но из вршу -
ва ње на ра бо та та на ра бот но то мес то за кое е вра бо тен или ра -
бот но ан га жи ран, во ра бот но то вре ме и на ра бот но то место, ко -
иш то се оп ре де ле ни за из вршу ва ње на ра бот на та за дача, по чи -
ту вај ќи ја ор га ни за ци ја та на ра бо та и деј нос та на здрав стве на -
та ус та нова. Си те вра бо те ни тре ба да ги по чи ту ва ат след ни те
принци пи и пра ви ла на од не су вање: љу без ност кон ко ле гите, а
осо бе но кон па ци ен тите, чле но ви те на нив ни те се меј ства и по -
се ти те лите, по чи ту ва ње на лич носта, ав то ри те тот, ти ту ла та и
фун кци ја та на вра бо те ните, ме ѓу себ на та до вер ба и со ра ботка,
заб ра на за по ви шу ва ње на то нот и нав ре ди и чу ва ње на про фе -
си о нал на и де лов на тај на и на ин фор ма ци и те до би е ни во врска
со ра бо тата.

За вре мет ра е ње то на ра бот ни от од нос ра бот ни кот не смее без
сог лас ност на ди рек то рот на здрав стве на та ус та но ва за сво ја
или за ту ѓа смет ка да врши или до го ва ра ра бо ти кои спа ѓа ат во
деј нос та на здрав стве на та ус та но ва и кои зна чат или би мо же -
ле да зна чат кон ку ренци ја на здрав стве на та ус та нова.

Со Пра вил ни кот се ут врдува:
1. На чи нот на ко му ни ка ци ја по ме ѓу ра бот ни ци те во здрав -

стве на та ус та нова:
- во те кот на ра бот но то време, во ра бот ни те прос то рии и

при служ бе ни ко му ни ка ции, ме ѓу себ ни те име ну ва ња за -
поч ну ва ат со ти ту ли ра ње и тоа: на док то ри те се об ра ќа со
„док тор“ и „пре зи ме на док то рот“, а на сес три те со „сес -
трa“ и „име на сес трата“;

- ко му ни ка ци ја та со па ци ен тите, чле но ви те на нив но то се -
меј ство и по се ти те лите за поч ну ва со об ра ќање: гос -
поѓа/гос по ѓица/гос по дин, во вто ро ли це мно жи на (пер си -
рање);

- те ле фон ска та ко му ни ка ци ја се од ви ва на ист на чин ка ко
и непос ре дна та ко му ни ка ци ја и об ра ќа ње со при ма ње на

по ра ка та и неј зи но дос та ву ва ње во нај кра ток рок до оној
за ко го е на ме нета;

- служ бе ни те те ле фон ски раз го во ри тре ба да би дат кол ку
што е мож но пок ратки, до дека при ват ни те те ле фон ски
раз го во ри не сме ат да се во дат во при сус тво на па ци ент,
или ко га па ци ен тот че ка од го вор од вра бо те ниот, или ко -
га има на ме ра да по с тави пра шање;

- служ бен те ле фон мо же да се ко рис ти за те ле фон ски раз -
го вор над вор од зем ја та са мо во служ бе ни цели, со доз во -
ла од ди рек то рот на здрав стве на та ус та нова;

- си те за бе леш ки и кри ти ки од стра на на па ци ен тите, чле -
но ви те на нив ни те се меј ства и по се ти те ли те од стра на на
ра бот ни ци те се сослу шу ва ат со трпе ние и по чит и об јас -
ну ва ња та се да ва ат мир но и ар гу мен ти рано. Ко га па ци ен -
тите, чле но ви те на нив ни те се меј ства и по се ти те ли те не
се за до вол ни од до би е ни от од го вор, се ба ра по сре ду ва ње
од глав на та сес тра, ра ко вод ни от ра бот ник или ди рек то -
рот на здрав стве на та ус та нова;

- ра бот ни ци те кои ра бо тат на шал тер/пулт во здрав стве на -
та ус та но ва во ко му ни ка ци ја та со па ци ен тите, чле но ви те
на нив ни те се меј ства и по се ти те ли те за дол жи тел но се
об ра ќа ат со: „по ве ле те гос по дине/гос поѓо/гос по ѓице“ во
вто ро ли це мно жи на (пер си рање), се ко гаш со јас но об јас -
ну вање, со сми рен тон и долж на по чит, при тоа имај ќи во
пред вид де ка тие се об ра ќа ат за ра ди пот ре ба од ука жу ва -
ње на ме дицин ска по мош;

- во ме ѓу себ на та ко му ни ка ци ја по ме ѓу ра бот ни ци те во
здрав стве на та ус та но ва се не гу ва ду хот и на че ла та на
тим ска та ра бота, а пре ку от во ре на и ис кре на ко му ни ка -
ци ја се гра ди ме ѓу себ на до вер ба со ко ле гите, па ци ен тите,
чле но ви те на нив ни те се меј ства и по се ти те лите, со цел
да ва ње на ква ли тет на здрав стве на ус луга.

2. Пра ви ла та на об ле ку ва ње то и из гле дот на ра бот ни ци те во
здрав стве на та ус та нова:
- во те кот на ра бот но то вре ме за дол жи тел но е но се ње на

про пи ша на дво делна уни форма, со цел по лес на иден ти -
фи ка ци ја на здрав стве ни от пер со нал од стра на на па ци -
ен ти те и по се ти те лите, и тоа: „бе ла уни фор ма и/или бел
ман тил“ са мо за док тори, „свет ло си на уни форма“ за ме -
дицин ски сес три, „свет ло си ва уни форма“ за бол ни чари,
„сина, од нос но зе ле на уни форма“ во опе ра ти вен од дел и
од дел за ин ва зив ни ин тер венции (ко ја при се кое из ле гу -
ва ње од опе ра тив ни от дел се ос та ва за пе ре ње на про пи -
ша но то место), „тем ноц р ве ни уни форми“ со оз на ка „тех -
нич ка служба” за пер со на лот од тех нич ка та служба; ад -
ми нис тра тив ни те ра бот ни ци не но сат уни форма;

- во слу чај на вал ка ње на уни фор ма та со би о лош ки теч -

Со Правилник е пропишана хоспитална
култура во здравствените установи 
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нос ти ис та та тре ба вед наш да би де про ме не та со но ва
чис та уни форма;

- но се ње на иден ти фи ка цис ка та оз на ка е за дол жи тел но за
се кој ра бот ник во здрав стве на та ус та но ва и ис та та сод -
ржи: на зив на здрав стве на та ус та но ва и од де лот, ка ко и
име и пре зиме, ти тула, при што име то и пре зи ме то со ти -
ту ла та се на пи ша ни со по го лем фонт во од нос на дру ги -
от тек ст на оз на ката;

- но се ње то на уни фор ма или оз на ка ко ја е про пи ша на за
ра бот ни кот,

- об ле ка та на ра бот ни кот во здрав стве на
ус та но ва за вре ме на ра бот но то вре ме
тре ба да би де прис тој на и уредна.

3. За ка жу ва ње и при ем на па ци ен ти пре ку
единстве ни от сис тем за за ка жу ва ње на
здрав стве ни ус луги.

4. Пра ви ла на пре не су ва ње то и чу ва ње то на
ин фор ма ци ите:
- си те ин фор ма ции кои се од не су ва ат на

ра бот ни ците, па ци ен тите, чле но ви те на
нив ни те се меј ства и по се ти те ли те се об -
ја ву ва ат на ог лас на таб ла во ус та но вата;

- се ко ја ин фор ма ци ја до би е на лично, по
те ле фон, факс, елек трон ска пош та (e-
mail) или слич но се за пи шу ва и вед наш
се пре не су ва до оној за ко го е на ме нета;

- бро е ви те на при ват ни те мо бил ни те ле фо -
ни и ад ре си на ра бот ни ци те не сме ат да
се да ва ат на па ци ен тите, чле но ви те на
нив ни те се меј ства, по се ти те литe;

- при ме на та по ра ка или ин фор ма ци ја се
про след у ва до оној за ко го е на ме нета,
писмено, лич но или пре ку те ле фон;

- ни ту ед на ин фор ма ци ја од здрав стве на та
ус та но ва не смее да се из гу би или из не се
без ов лас ту ва ње од ди рек то рот;

- ши ре ње то на лаж ни ин фор ма ции и де -
зин фор ма ции е заб ра не то и за ис тото ра -
бот ни кот од го ва ра сог лас но за кон;

- из не су ва ње то на ин фор ма ции за па ци ен -
ти (ди јаг но зи и из врше ни ус луги) се каз -
ну ва сог лас но за кон и прет ста ву ва ос но ва
за прес та нок на ра бо тен од нос.

5. Пра ви ла та во фи нан сис ко то ра бо те ње во
здрав стве на та ус та нова:
- нап ла та та на ус лу ги ка ко и се ко ја фи нан сис ка об врска се

врши ис клу чи во на шал тер/пулт кај ли це то кое е за дол -
же но за врше ње на таа ра бота,

- заб ра не то е при ма ње на ка ков би ло по да рок од фар -
мацевт ски те ком па нии или дру ги те прав ни ли ца што вр -
шат про мет со ле кови, ме дицин ски по ма га ла и ме дицин -
ски пот ро шен ма те ри јал. Заб ра не то е при ма ње на ка ков
би ло про мо ти вен ма те ри јал (но теси, пен кала, ка лен -
дари, ман тили, или кој би ло друг брен ди ран про мо ти вен
ма те ри јал) и ко рис те ње на тој про мо ти вен ма те ри јал  во
здрав стве на та ус та нова.

Со Пра вил ни кот се ут врде ни и пра ва та на ра бот ни ци те во
здрав стве на та ус та но ва и тоа: пра во то на пра ви чен од нос кој се
зас но ва на по чит и уч ти вост од стра на на па ци ен тите, на це -
лос ни ин фор ма ции од па ци ен тот или не го ви те род ни ни за
здрав стве на та сос тојба;  да ја од би јат жел ба та на па ци ен тот ако
е спро тив на на пра ви ла та и про пи сите, про фе си о нал ни те стан -
дар ди и ети ка и  да го пре дуп ре дат па ци ен тот до кол ку се од не -
су ва не со од ветно. Ис то така, ра бот ни кот има пра во да од бие да
из врши не ко ја здрав стве на ус лу га ако има етич ки или ли чен

кон фликт со па ци ен тот, ос вен ако па ци ен тот е
во жи вот но заг ро зу вач ка сос тој ба или му е пот -
реб но ука жу ва ње на ит на ме дицин ска по мош.

Ра бот ни ци те во здрав стве на та ус та но ва има -
ат об врска да го по чи ту ва ат овој Пра вил ник и
нив но то од не су ва ње тре ба да би де во сог лас -
ност со ис тиот. Ра ко во ди те ли те има ат до пол ни -
тел на од го вор ност сог лас но овој Пра вил ник
пре ку да ва ње на ли чен при мер на ос та на ти те
ра бот ници.

Во слу чај на неп ри ме ну ва ње и непо чи ту ва ње
на принци пи те и пра ви ла та на од не су ва ње и ра -
бо те ње во За ко нот за здрав стве на заш ти та  е
уре де на по ста пката за од го вор ност (член 193-а).
Сог лас но ста вот (7) од овој член, ако при по ста -
пу ва ње то по прет став ка та под не се на од па ци -
ент, се ут врди де ка на под но си те лот на прет -
став ка та му е пов ре де но пра во или му е на не се -
на штета, ди рек то рот ќе ги пре зе мe пот реб ни те
мер ки сог лас но со за кон за от стра ну ва ње на
пов ре да та на пра вото, од нос но при чи не та та
штета, а ра ко во ди те лот на внат реш на та ор га ни -
за ци о на еди ни ца за дол жи тел но ќе под не се ба -
ра ње за по ве ду ва ње дис цип лин ска по ста пка. Со
член 186 став 1 точ ка 20 од За ко нот неп ри ме ну -
ва ње то и непо чи ту ва ње то на принци пи те и пра -
ви ла та на од не су ва ње и ра бо те ње од Пра вил ни -
кот за хос пи тал на кул ту ра е дис цип лин ски
прес тап и ди рек то рот на јав на та здрав стве на ус -
та но ва е дол жен да фор ми ра ко ми си ја за во де ње
на дис цип лин ска по ста пка ако ут врди де ка на
под но си те лот на прет став ка та му е пов ре де но
пра во или му е на не се на ште та и  врз ос но ва на
пред лог на ко ми си ја та да до не се ре ше ние за из -
ре ку ва ње на дис цип лин ска мер ка за дис цип лин -
ски прес тап. Ако под но си те лот на прет став ка та

не до бие из вес ту ва ње за фор ми ра ње на ко ми си ја за во де ње на
дис цип лин ска по ста пка, од нос но не до бие ре ше ние за из ре ку -
ва ње на дис цип лин ска мер ка или ако ди рек то рот не фор ми рал
ко ми си ја за во де ње на дис цип лин ска по ста пка, ни ту до нел ре -
ше ние за из ре ку ва ње на дис цип лин ска мер ка има пра во да дос -
тави прет став ка до Ми нис тер ство то за здрав ство, а ми нис те рот
за здрав ство за ди рек то рот ќе оп ре де ли до го вор на каз на во ви -
си на од 200 ев ра во де нар ска про тиввред ност (член 104 став (4)
од За ко нот за здрав стве на заш ти та).

Б.А.
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Во пе ри о дот од 3 до 5 но ем ври 2016 го ди -
на се од ржа први от на у чен сим по зи ум „Де -
но ви на пре вен тив на ме дици на во Ре пуб ли -
ка Ма ке до нија” во Кон грес ни от цен тар на
Уни вер зи те тот „Св. Ки рил и Ме то диј” во
Охрид. Сим по зи у мот бе ше ор га ни зи ран од
Здру же ни е то на док то ри - спе ци ја лис ти по
хи ги е на и здрав стве на еко ло гија, Спе ци ја -
лис тич ко то здру же ние на ле ка ри те по со ци -
јал на ме дици на со ор га ни за ци ја на здрав -
стве на деј ност, Здру же ни е то на мик ро би о -
ло зи на Ма ке до нија, Здру же ни е то на епи де -
ми о ло зи и Здру же ни е то на ле ка ри по ме -
дици на на труд. Сим по зи у мот бе ше ак ре ди -
ти ран од Ле кар ска та ко мо ра на Ре пуб ли ка
Ма ке до ни ја и од Ма ке дон ско то ле кар ско
друш тво и е под држан од Канце ла ри ја та на
Свет ска та здрав стве на ор га ни за ци ја во Ма -
ке до нија.

Сим по зи у мот за поч на со во вед на се си ја
по све те на на Ев роп ска та рам ков на по ли ти ка
- Здрав је 2020 и Одржли ви те раз вој ни цели,
На ци о нал на та стра те ги ја “Здрав је 2020”,
Стра те ги ја та и ак цис ки от план за јав но
здрав је на Ре пуб ли ка Ма ке до нија. На Сим -
по зи у мот се од ржаа пет се сии на кои беа ус -
но пре зен ти ра ни 37 те ми од след ни те об -
ласти:

l Јав но - здрав стве ни ас пек ти на хро нич -
ни те де ге не ра тив ни не за раз ни бо лести.

l Здрав је и жи вот на сре ди на – мо дер ни
пре диз ви ци на здрав стве на та еко ло гија.

l Ре зис тенци ја на мик ро ор га низ ми те кон
ан ти мик роб ни сред ства и ак ту ел нос ти во мик ро би о ло ги ја та.

l Епи де ми о ло ги ја на за раз ни и не за раз ни за бо лу ва ња .
l Но ви пре диз ви ци во ме дици на та на тру дот.

На со би рот учес тву ваа 190 док тори-спе ци ја лис ти од пре -
вен тив ни те гранки, но и док тори-спе ци ја ли занти. Ка тед ри те
по пре вен тив ни те гран ки при Ме дицин ски от фа кул тет во
Скоп је и нас тав ни ци од Ме дицин ски от фа кул тет во Штип да -
доа на у чен при до нес на сим по зи у мот.  

Раз ме на та на зна ења, на о ди те од ис тра жу вач ка та ра бо та и
ис кус тва та на раз лич ни те спе ци јал нос ти од јав но то здрав је
пре зен ти ра ни на со би рот да ста нат ба за за јак не ње на ин тер -
сек тор ска та со ра бот ка ме ѓу си те пре вен тив ни ме дицин ски
гранки, па и по ши роко, и да има ат свој им пакт во им пле мен -

та ци ја на пла ни ра ни те ак тив нос ти пред ви де ни во стра теш ки -
те до ку мен ти и ак цис ки пла но ви за јав но здравје, за здрав је и
жи вот на сре дина, за пре венци ја на не за раз ни и за раз ни бо -
лести, за криз ни сос тојби, за без бед ност и здрав је на ра бот ни -
ците. 

Крај на та цел ко ја са ка ме да ја по сти гне ме е про дол жу ва ње
на жи вот ни от век и унап ре ду ва ње на здрав је то на на се ле ни -
ето. Тоа мо же да се ре а ли зи ра са мо со под дршка од здрав стве -
ни те власти, ка ко и од над леж ни те те ла од дру ги те сек тори. 

Сим по зи у мот зав рши со усво ју ва ње на Дек ла ра ција, ко ја
по доц на е дос та ве на до над леж ни те инс ти ту ции од го вор ни за
јав но то здрав је и кре а то ри те на јавно-здрав стве на та по ли тика.  

Ор га ни за цис ки од бор на сим по зи у мот

Усвоена Декларација за одржување 
и унапредување на јавното здравје

ДЕНОВИ НА ПРЕВЕНТИВНА МЕДИЦИНА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Ние докторите - специјалисти по превентивните гранки на медицината, „борците
за јавно здравје”, се согласивме дека е време за нова и јасно декларирана заложба
за подобро здравје на нашето население. 

Потребата за унапредување и одржување на јавното здравје мора да биде препоз-
наена и застапувана  од  сите носители на одлуки и креатори на политики.

Унапредувањето на јавното здравје е примарна одговорност на сите нивоа, осо-
бено вклучувајќи ја  здравствената власт и здравствените работници на национално
и локално ниво. Тоа, секако, подразбира нов пристап во разбирањето  и смислата
на јавното здравје како есенцијално јавно добро, со адекватни и зајакнати здравст-
вени системи, човечки, финансиски и други материјални ресурси.

Живееме во време на непредвидливи настани кои лесно стануваат закана за јав-
ното здравје, како што се климатските промени, проследени со поплави или сушни
периоди, миграција и урбанизација проследени со екстензивно загадување на
животната средина, земјотреси, оштетување на необновливите извори на енергија,
вода, храна кои преминуваат во здравствени ризици, појава на нови заразни и про-
фесионални болести. 

Незаразните болести се главната причина за морталитет и предизвикуваат зна-
чајно оптоварување на здравствениот буџет и на општеството во целина.
Социјалните детерминанти претставуваат дополнителен товар и предизвикуваат зго-
лемен морбидитет и морталитет кај населението.

Живееме во ново време со предизвик и единствена можност  за здружено делува-
ње на сите кои се посветени на јавното здравје, но и за секоја индивидуа посебно.
Предизвиците се подеднакво големи како и предизвиците за пионерите на јавното
здравје во 19и век. 

Сега е време за сите кои се одговорни за животот и здравјето на нашето населе-
ние, за сите кои работат во владиниот и невладиниот сектор, во стопанството, како
здравствени работници, научни работници или како носители на одлуки,  за локал-
ната власт и граѓаните, да го афирмираме фундаменталното и елементарното зна-
чење на јавното здравје, залагајќи се  за  базичните човекови права како што се
солидарност, одржливост, морал, правда, еднаквост и толеранција.

ДЕКЛАРАЦИЈА





Здру же ни е то на ра ди о те ра пис ки те он ко ло зи
на Ма ке до ни ја на 17 но ем ври 2016 го ди на од -
ржа стру чен сос та нок на тема: „При ме на на ме -
дицин ска та ма ри ху а на во он ко ло ги ја та спо ред
ме дици на ба зи ра на на до каз“. Сос та но кот бе ше
ак ре ди ти ран од Ле кар ска та ко мо ра на Ма ке до -
ни ја и Ма ке дон ско то ле кар ско друш тво во рам -
ки те на прог ра ма та за кон ти ну и ра на ме дицин -
ска еду ка ција. Мо де ра тор на сос та но кот бе ше
проф. д-р Сне жа на Смич коска, ко ја на ед но го
пре зен ти ра ше и во вед но то из ла гање, а пре да ва -
чи беа: 

l Асс. д-р спец. Емил ја Ла за ро ва од Уни вер зи -
тет ска та кли ни ка за ра ди о те ра пи ја и он ко ло ги -
ја со тема: „Ре во лу ци ја или де ка денција: упот -
ре ба на ма ри ху а на та и неј зи ни де ри ва ти во он -
ко ло ги јата”.

l Д-р спец. Би ља на Гроз да нов ска од Уни вер зи -
тет ска та кли ни ка за ра ди о те ра пи ја и он ко ло ги -
ја со тема: „Ка на бис во он ко ло ги ја та (ме дици -
на ба зи ра на на до кази-тип на сту дии, ни во на
до каз, препо раки)”.

l Проф.д-р Би ља на Ја нес ка од Ин сти ту тот за
суд ска ме дицина, кри ми на лис ти ка и де он то ло -
ги ја со тема: „Етич ки  ди ле ми во те ра пи ја та со
ма ри ху ана”.

Цел та на сос та но кот бе ше да се пре зен ти ра ат об -
јек тив ни те ин фор ма ци пов рза ни со мас ло то од ка -
на бис кое здрав стве ни те влас ти во Ма ке до ни ја
(Агенци ја та за ле ко ви и Минстер ство то за здрав -
ство) го ре гис три раа и пуш ти ја во про мет со ме ди -
ум ска пре зен та ци ја де ка ста ну ва збор за „лек кој ги
ле ку ва си те ви до ви на канцер„ со што во го ле ма
ме ра се на ру ши ра бо те ње то на ле ка ри те он ко ло зи
спо ред ме дици на ба зи ра на на до каз и им се на не се
не из мер на ште та на па ци ен ти те кои се ле ку ва ат од
канцер. 

Имено, со из ме ни те и до пол ну ва ње то на За ко нот
за кон тро ла на опој ни дро ги и пси хот роп ни суп -
станции од 26.2.2016 (“За кон за ле га ли за ци ја на
мри ху а на та во ме дицин ски цели”) на 13.6.2016 г. е
одоб рен при ро ден  га лен ски мас лен ек стракт од
рас те ни е то ка на бис, про из ве ден во Ма ке до ни ја
(5% и 7% CBD), без ле кар ски ре цепт, а на 26.8.2016
при ро ден  га лен ски мас лен ек стракт од рас те ни е то
ка на бис, про из ве ден во Ма ке до ни ја (THC:CBD
1:1), со ле кар ски ре цепт, по препо ра ка од спе ци ја -
лист по нев ро ло гија, он ко ло ги ја и ра ди о те ра пи ја и
ин фек тив ни бо лести.

Ар гу мен ти те на Вла да та на РМ за ра ди кои е
пред ло же на и нап ра ве на из ме на та на За ко нот има ат
мал ку до пир ни точ ки со ле кар ска та прак ти ка и се:

l „Су пе ри о рен елик сир на бесмрт носта“.
l До се га ни кој не по чи нал ка ко ди рек тен ре зул -

тат од кон су ми ра ње то ка на бис.
l Крај на дра ма тич на та ди ле ма во ко рист на из -

бо рот – жи вот без болка.
l Пра во то на из бор во ле ку ва њето.

На сос та но кот сис те ма тич но беа пре зен ти ра ни
по да то ци до би е ни со пре ба ру ва ње на ба за та на по -
да то ци на  Pubmed во вре мен ска рам ка од 1994-2016
го дина, со клу чен збор ка на би но иди. Про нај де ни
беа вкуп но 5.445 нас ло ви од кои 226 ка ко ка на би но -
и ди во он ко ло гија. За до не су ва ње на крај ни те зак лу -
чо ци пов рза ни со евен ту ал ни от те ра пис ки ефект беа
ко рис те ни препо ра ки те од во да чи те на ме дици на ба -
зи ра на на до ка зи на NCCN  2.2016, NCI и ESMO.

ДЕКЕМВРИ  2016 ГЛАСИЛО НА ЛЕКАРСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 

Реакција

20

ЗДРУЖЕНИЕ НА РАДИОТЕРАПИСКИ ОНКОЛОЗИ

Со маслото од канабис 
им се нанесe неизмерна штета 
на пациентите со канцер 

Прилагодување
на желбите на

пациентот,
модата и поли-
тиката на попу-
лизам, сепак не
е став кој треба
да го поддржу-
ва доктор кој ја

почитува
својата профе-

сија, заклетвата
што ја дал и

своето достоин-
ство и принци-

пот дека ќе
работи само во
интерес на доб-

рото за своите
пациенти



Зак лу чо кот е:
l По да то ци те за ан ти ту мор ски от ефект на ка -

на би но и ди те се те ме лат на сту дии со ис пи ту -
ва ње на кул ту ри на клетки, ани мал ни мо де ли
и при ка зи на слу чаи.

l Не ма сту дии кои го ис пи ту ва ле деј ство то кај
луѓе.

l Во ре ле ван тни те во да чи на ме дици на ба зи ра -
на на до ка зи во он ко ло ги ја та  (NCCN, BCCA,
NCI, ESMO) не по стои ни во на до каз за упот -
ре ба на ка на би сот.

l Не по стојат препо ра ки за упот ре ба на ка на -
би но и ди те во он ко ло ги ја та за трет ман на ма -
лиг ни те бо лести. 

l При ла го ду ва ње на жел би те на па ци ен тот, мо да -
та и по ли ти ка та на по пу ли зам, се пак не е став
кој тре ба да го под ржу ва док тор кој ја по чи ту ва
сво ја та про фе сија, зак лет ва та што ја дал и сво -
е то дос то инство и принци пот де ка ќе ра бо ти
са мо во ин те рес на доб ро то за сво и те па ци енти. 

Ефек тот од овој упад во здрав стев ни от си тем
пов рзан со он ко лош ка та проб ле ма ти ка е:

l Па ци ен ти те не го за поч ну ва ат ле ку ва ње то со
хе мо те ра пи ја и/или ра ди о те ра пија.

l За поч на ти от хемо/ра ди о те ра пис ки трет ман
го пре ки ну ва ат са мо ни ци ја тивно.

l Ефек ти те на ка на би сот (га дење, пов ра ќа ње
вртог ла вици, про ме ни во од не су вање) го на -
ве ду ва ат ле ка рот да по мис ли на ме тас тат ска
бо лест, да ја пре ки не хемо/ра ди о те ра пи ја та и
да ре а ли зи ра непот реб ни ис пи ту вања.

l Суп станци ја та се нап ла ту ва и па ци ен ти те се
из ло жу ва ат на до пол ни те лен, непот ре бен фи -
нан сис ки тро шок.

Суп станци ја та ко ја е на ре че на „лек” е одоб ре -
на под име то „Ка но билКанц“ или во пре вод лек
за рак. Во упат ство то за неј зи на при ме на се на ве -
ду ва ци ти ра ме „сог лас но дол го го диш но то ис кус -
тво, обем ни те дос тап ни ли те ра тур ни по да то ци во
ре ле ван тни спи са ни ја и ме дицин ски ба зи на по -
да то ци и сог лас но по да то ци те од спро ве де ни те
кли нич ки сту дии КанобилКанц по препо ра ка на
ле кар и во до го вор со па ци ен тот, мо же да се при -
ме ну ва ка ко до пол ни тел на те ра пи ја за след ни те
сос тојби: ма лиг ни за бо лу ва ња и тоа след ни те
раз лич ни ви дови: кар ци ном на дојка, глиом,  ле у -
ке ми ја и лим фом, бе лод ро бен кар ци ном, кар ци -
ном на ко лон”.

Си те го ре на ве де ни ин фор ма ции во упат ство то
се ап со лут но не точни.

проф. д-р Сне жа на Смич коска,
Прет се да тел на

Здружение на радиотераписки онколози
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ЛЕ КАР СКА КО МО РА НА МА КЕ ДО НИ ЈА

Ко ми си ја за до де лу ва ње на на гра да та 
„Св. На ум Охрид ски“

РАСПИШУВА  КОНКУРС

за до де лу ва ње на на гра да та 
„Св. На ум Охрид ски“ 

за осо бе ни по стиг ну ва ња во об ла ста на 
здрав ство то во 2016 го ди на

На гра да та „Св. На ум Охрид ски“ се до де лу ва во знак на
приз на ние за особе ни ос тва ру ва ња во об ла ста на здрав ство -
то, на по е ди нец- до ктор на медици на. На гра да та е па рич на и
се до де лу ва ед наш го диш но на до ктор кој во прет ход на та го -
ди на осо бе но се истак нал со со вес но и од го вор но из вр шу ва -
ње на до ктор ска та про фе си ја, кој ос тва рил осо бе но до бри
ре зул та ти во ле ку ва ње то на па ци ен ти те и се стек нал со до -
вер ба и по пу лар ност кај нив, кој ос тва рил до бра со ра бо тка и
од нос со сво и те ко ле ги, не истак ну вај ќи ги при тоа сво и те ам -
би ции и ква ли те ти и не зло у по тре бу вај ќи го сво е то вли ја ние
кон па ци ен ти те за да се здо бие со ма те ри јал на ко рист, од -
нос но дос лед но се при др жу вал кон принципите на ме ди цин -
ска та ети ка и Ко де ксот на ме ди цин ска та де он то ло ги ја. Ини -
ци ја ти ва та за до де лу ва ње на на гра да та мо жат да под не сат
оп штин ски те одбо ри на Ко мо ра та. 

Ини ци ја ти ва за на гра да та тре ба да би де под не се на пис-
мено, да би де образ ло же на и да со др жи лич ни по да то ци и
адре са на жи ве е ње на пред ло же ни от кан ди дат, по да то ци за
ос тва ре ни те ре зул та ти во смис ла на кри те ри у ми те за до де лу -
ва ње на на гра да та и по треб на до ку мен та ци ја. Образложе на -
та ини ци ја ти ва за до де лу ва ње на на гра да та тре ба да би де
поднесена нај доц на до 15.02.2017 го ди на на адре са: 

Ле кар ска ко мо ра на Македо ни ја, 
Булевар „Партизански одреди“ број 3, 

1000 Скоп је

со наз на ка Коми си ја за до де лу ва ње на на гра да та „Св. На ум
Охрид ски“. Не комп ле ти ра ни те ини ци ја ти ви и ини ци ја ти ви -
те до ста ве ни по опре де ле ни от рок, не ма да би дат разг ле -
ду ва ни.

Пре тсе да тел на Ко ми си ја та 
за до де лу ва ње на на гра да та

„Св. На ум Охрид ски“, д-р Ацо Николов
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Цис тич на фиб ро за (ЦФ) е рет ка мул ти су ис -
тем ска, жи вото-за сег ну вач ка бо лест пре диз ви -
ка на од му та ции во ген на сед ми от хро мо зом,
кој го ко ди ра ЦФ тран смем бра ноз ни от ре гу ла -
то рен (ЦФТР) про теин. ЦФТР/CFTR фун кци о -
ни ра при мар но ка ко хло рен ка нал (сл.1) и го
кон тро ли ра дви же ње то на сол и во да во и над -
вор од епи тел ни те клет ки на рес пи ра тор ни от
тракт, пан кре ас ни те дук туси, би ли јар но то стеб-
ло, ин тес ти ну мот, vas deferens и пот ни те ка -
нали. Во о би ча е ни те кли нич ки ма ни фес та ции
на ЦФ се ре зул тат на вли ја ни е то на ос нов ни от
де фект на диш ни те па тишта, гас тро ин тес ти -
нал ни от тракт, вклу чу вај ќи го и би ли јар ни от и
на реп ро дук тив ни от тракт.

Гри жа та за ин ди ви ду и те со ЦФ ба ра мул ти -
дис цип ли на рен тим ски прис тап. Огро мен нап -
ре док во раз би ра ње то и трет ма нот на бо лес та и
сов ре ме ни те те ра пии ко и  ста наа дел од стан -
дар д ни от трет ман на па ци ен ти те со ЦФ, до ве -
доа до зна чај но по доб ру ва ње на пре жи ву ва -
њето. ЦФ се тран сфор ми ра од фа тал на бо лест
во ра но то дет ство то во хро нич но на ру шу ва ње
при кое се оче ку ва по ве ќе то па ци ен ти со ЦФ да

жи ве ат во адул т на доба. Би деј ќи ста ну ва збор
за мул ти сис тем ска бо лест со број ни ком пли ка -
ции, од суш тин ска важ ност е па ци ен ти те да
има ат прис тап до дру ги ме дицин ски ин тер нис -
тич ки и хи руршки спе ци ја лис ти спо ред пот ре -
бата, по ра ди што цен та рот тре ба да би де сос та -
вен дел на Уни вер зи тет ска кли ни ка (мул ти дис -
цип ли на ра ус та нова), ко ја е во сос тој ба да ги
тре ти ра си те проб ле ми и ком пли ка ции пов рза -
ни со ЦФ.

Це ли те во во де ње на ЦФ, во ши ро ка смисла,
вклу чу ва ат оп ти ми зи ра ње на нут ри тив ни от
ста тус и бе лод роб но то здравје, ка ко и пре -
венци ја и трет ман на ко мор би ди те тите. Те ра пи -
ја та е ком плек сна и вклу чува: суп ле мен та ци ја
со пан кре ас ни ен зими, ли по со лу бил ни ви та -
мини, муко ли тик (dornase-alpha), хид ра тор ни
ле ко ви (хи пертон рас твор на сол, ма ни тол), фи -
зи кал на те ра пи ја за чис те ње на диш ни те па -
тиш та и чес то пов то ру вач ки ку ри на ан ти би от -
ска те ра пија. Нај го ле ми от мор би ди тет и мор та -
ли тет про из ле гу ва од прог ре сив на та бе лод роб -
на бо лест пов рза на со хро нич ни те брон хи јал ни
ин фек ции и брон хи ек та зии.

Од от кри ва ње то на CFTR ге нот во 1989, за -
поч наа ис тра жу ва ња та за те ра пии кои ќе го по -
доб рат ос нов ни от де фект на ЦФ. Зна чи тел ни от
нап ре док во раз би ра ње то на ком плек сна та би о -
ло ги ја за фун кци о ни ра ње то на CFTR про те и -
нот, овоз мо жи пер спек ти ви за раз вој на те ра пии
спе ци фич но ди зај ни ра ни да де лу ва ат на ба зич -
ни от де фект на ЦФ. 

Кла си фи ка ци ја на CFTR му та ци ите

Нор мал но син те ти зи ра ни от CFTR про те ин во
те кот на тран спортот кон пов рши на та на клет -
ка та се ин тег ри ра во ен доп лаз мат ски от ре ти ку -
лум, ка де што прет рпу ва кон фор ма цис ки про -
ме ни и се тран спор ти ра во Golgi-еви от апа рат,
ка де што пов тор но се гли ко ли зира. Та ка ма ту -
ри ра на та и ста бил на фор ма на про те и нот се ин -
тег ри ра во кле точ на та мем брана, ка де што фун -
кци о ни ра ка ко хло рен ка нал. 

Сл.1 CFTR (cystic fibrosis
transmembrane
conductance regulator)
– CFTR хло рен ка нал

НО ВА ЕРА ВО ТРЕТ МА НОТ НА ЦИС ТИЧ НА ФИБ РОЗА

Мо ду лар на тер пи ја за „ко рек ција“ 
на ос нов ни от де фект на бо лес та 
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Де нес се опи ша ни око лу 2.000 раз лич ни му -
та ции, од нос но ал те ра ции во CFTR ген ска та
сек венца, кои мо жат да ја на ру шат фун кци ја та
на CFTR хлор ни от ка нал пре ку раз лич ни ме ха -
низми, за вис но од нив на та при ро да и од мес то -
то во ге нот ка де што нас та на ле про ме ните. Спо -
ред тоа, CFTR му та ци и те се по де ле ни во шест
кла си (сл.2):

l Кла са I му та ции

Оваа кла са вклу чу ва nonsense, frame shift и
splice site му та ции, ка де што по ра ди пред вре -
мен тер ми ни рач ки сигнал до а ѓа до пре кин на
про те ин ска та син теза. Соз да де ни те абе ран тни
ку си по ли пеп ти ди се нес та бил ни и бр зо се дег -
ра ди раат, што ре зул ти ра со це лос но гу бе ње на
фун кци ја та на CFTR хлор ни те ка нали.

l Кла са II му та ции

Во оваа кла са спа ѓа ат нај го ле ми от дел CFTR
му та ции, вклу чу вај ќи ја и нај чес та та F508del.
При овие му та ции е на ру ше но нор мал но то пре -
вит ку ва ње то и ма ту ра ци ја та на син те ти зи ра ни -
от про теин, по ра ди што тој не ус пе ва да ја дос -
тиг не плаз ма тич на та мем бра на и да се вгра ди
во неа, зад ржу вај ќи се во ен доп лаз мат ски от ре -
ти ку лум. Кон трол ни от ме ха ни зам на ен доп лаз -
мат ски от ре ти ку лум го препоз на ва овој не со од -
вет но пре вит кан (misfolded) про те ин и го тар ге -
ти ра за про те о сом ска дег ра да ција.

l Кла са III му та ции

Во тре та та кла са ЦФ му та ции спа ѓа ат оние
ка де што CFTR про те и нот, на ви дум, ко рек тно
се про след у ва и вгра ду ва во кле точ на та мем -
брана, но изос та ну ва от во ра ње то на хлор ни те
ка на ли под деј ство на cAMP сти му ла ција. Тоа
зна чи де ка е на ру ше на ре гу ла ци ја та на фун кци -
о ни ра ње то на CFTR ка на лот и пок рај тоа што
тој ја дос тиг ну ва апи кал на та мем брана. 

l Кла са IV му та ции

При чет врта та кла са на му та ции из ме не ти от
CFTR про те ин ја дос тиг ну ва кле точ на та мем -
бра на и се вгра ду ва во неа, при што зад ржу ва
од ре де на хлор на спро вод на фун кција. Но, оваа
спро вод на фун кци ја е из ме не та и на ма лена. 

l Кла са V му та ции

Му та ци и те во пет та та кла са се асо ци ра ни со
ре ду ци ра на син те за на CFTR про те и нот.

Ту ка спа ѓа ат не кои missense му та ци ја та и spli-
cing му та ци јата. При splicing му та ци и те од пет -
та та класа, во ма ла про пор ци ја од тран скрип ти -
те мо же да нас та не нор ма лен сплај синг, ка ко ре -
зул тат на што ќе се ге не ри ра ма ло ко ли чес тво

на фун кци о нал ни CFTR хлор ни ка нали, ре зул -
ти рај ќи со по у ме рен фе но тип.

l Кла са VI му та ции

Овие му та ции пре диз ви ку ва ат зна чај на мем -
бран ска нес та бил ност на CFTR про те и нот.

Од ова про из ле гу ва де ка први те три кла си на
му та ции се т.н. „теш ки му та ции” кои ре зул ти -
ра ат со от сус тво на CFTR фун кци јата, а дру га та
кла са  се по у ме ре ни му та ции и обич но одат со
пан кре ас на су ф и ци енција.

CFTR мо ду ла тор на те ра пија

По дел ба та на CFTR му та ци и те спо ред по -
след ици те кои нас та ну ва ат во син те за та и фун -
кци ја та на CFTR хлор ни от ка нал е ос но ва на
сов ре ме на та CFTR мо ду ла тор на те ра пи ја ко ја е
ге но тип спе ци фична, од нос но ди зај ни ра на за
од ре де ни кла си му та ции. CFTR-мо ду ла то ри те
прет ста ву ва ат ма ли мо ле ку ли кои се на со че ни
кон ос нов ни от де фект на ЦФ. Раз ли ку ва ме три
класи:

- По тенци ја то ри – на ме не ти за  за III-та кла -
са му та ции, би деј ќи го по доб ру ва ат от во ра -
ње то на CFTR ка на лите.

- Kо рек то ри - на ме не ти за  за II-та кла са му -
та ции, би деј ќи го по доб ру ва ат аб нор мал но -
то пре вит ку ва ње и дви же ње на CFTR про -
те и нот кон пов рши на та на клет ката. 

- Aген си кои чи та ат пре ку (read-through)
стоп ко до нот, а се со од вет ни за па ци ен ти со
пред вре ме ни стоп ко до ни – nonsense му та -
ци и   (I-та кла са му та ции).   

Kalydeco/Ivacaftor (Vertex Pharmaceuticals)
е прв би о рас по ло жив ора лен CFTR по тенци ја -
тор, кој де лу ва на ко рек ци ја на ба зич ни от де -

Сл. 2 Кла си фи ка ци ја 
на CFTR му та ци ите
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фект на бо леста. Ак тив на та суп станци ја iva-
caftor, пре ку ак ти ва ци ја на CFTR ка на лите, до -
ве ду ва до по доб ру ва ње на тран спортот на јо -
ни те низ ка на лите, пра веј ќи ги сек ре ти те по -
мал ку гус ти и уб ла жу вај ќи ги во зна чи тел на
ме ра сим пто ми те на бо леста.  Ка ко ре зул тат на
те ра пи ја та нас та ну ва сиг ни фи кан тно по доб ру -
ва ње на бе лод роб на та фун кци ја (FEV1), нут -
ри тив ни от ста тус (BMI), хло ри ди те во пот и
по доб ру ва ње на ско ро ви те за ква ли тет на жи -
во тот (CFQ-R scores) кај тре ти ра ни те па ци -
енти. До зи ра ње то е на 12 ча са по ед на таб ле та
од 150 мг. Kalydeco е одоб рен за ко рис те ње од
FDA, EMA, ка ко и од Health Canada, TGA-
Australia и е вле зен во стан дар д на та те ра пи ја
за па ци ен ти со ЦФ ко и  има ат ба рем ед на од 9-
те CFTR „gating”  му та ции (G551D, G1244E,
G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P,
S549N, S549R).

Lumacaftor е ко рек тор ди зај ни ран да ја зго ле -
ми ко ли чи на та на ма ту ри ра ни от про те ин на
пов рши на та на клет ки те пре ку тар ге ти ра ње на
де фек тни от про цес на об ра бот ка и па ту ва ње на
F508del-CFTR про те ин кон пов рши на та на
клет ката. Lumacaftor е CFTR мо ду ла тор кој in
vitro по ка жал зго ле му ва ње на гус ти на та на фун -
кци о на лен F508del-CFTR на пов рши на та на
клет ките. In vivo lumacaftor мо но те ра пи ја та не
до ве де до про ме на на FEV1 кај тре ти ра ни те па -
ци ен ти хо мо зи го ти за F508del. Ме ѓу тоа, со ком -
би на ци ја та  ко рек тор/по тенци ја тор, lumacaf-

tor/ivacaftor (Orkambi) е по сти гнат сиг ни фи -
кан тен ефект во по доб ру ва ње на бе лод роб на та
фун кција. Ле кот orkambi е одоб рен (FDA, EMA)
за ли ца со ЦФ хо мо зи го ти за F508del, на воз раст
од ≥ 12 го дини. Овој ком би ни ран пре па рат не ја
об но ву ва пот пол но CFTR ак тив нос та и по сти -
гна ти от ефект во од нос на бе лод роб на та фун -
кција, иа ко сиг ни фи кан тен, не е она што се оче -
ку ва од лек кој де лу ва на ба зич ни от де фект. Во
раз вој се след ни ге не ра ции на ко рек то ри (VX-
661, VX-440 и VX-152) од кои се оче кува, во
ком би на ци ја со ivacaftor,  да се по сти гне по сиг -
ни фи кан тен ефект во по доб ру ва ње на кли нич -
ки те па ра мет ри на бо леста.

Во тре та та кла са на CFTR мо ду ла то ри кои чи -
та ат пре ку (read-through) пре ра но пре ки ну вач ки
ко до ни - стоп ко дони, спа ѓа Ataluren -PTC124

(PTC Therapeutics). На ме нет е за I кла са nonsen-
se му та ции, при кои се син те ти зи ра кра ток,
нефун кци о на лен про теин. Ataluren е ди зај ни ран
да го над ми не стоп ко до нот и да се овоз мо жи да
се син те ти зи ра пол на дол жи на на фун кци о на -
лен CFTR про теин. Во тек се кли нич ки сту дии

на ЦФ па ци ен ти со nonsense му та ции, кои тре -
ба да го до ка жат ефек тот на ле кот in vivo. 

Во ис тра жу ва ње се и дру ги те ра пис ки прис -
тапи, ка ко што се: ин хи би тор на епи тел ни те Na
ка на ли (ENaC Inhibitor VX-371); ген ска те ра пи -
ја со ко рис те ње на не ви рус ни CFTR gene–lipo-
some ком плекс; но ва ан ти ин фла ма тор на те ра пи -
ја и др.

Зак лу чок

По след ни те го ди ни вле гу ва ме во но ва ера во
трет ма нот на ЦФ. Се гаш ни те дос тиг ну ва ња во
те ра пи ја та се важ на дес ти на ци ја на дол ги от пат
од от кри ва ње то на ге нот за ЦФ и ба зич ни от де -
фект до де фи ни тив на та те ра пи ја за ле ку ва ње и
кон тро ла на бо леста. За прв пат во ис то ри ја та на
ЦФ мо же да збо ру ва ме за фар ма ко лош ка те ра -
пи ја ко ја де лу ва на ос нов ни от де фект на бо -
леста. Но ва та кла са на ле ко ви поз на та ка ко
CFTR мо ду ла тори, кои се на со че ни кон спе ци -
фич ни CFTR му та ции, има ат по тенци јал да ја
мо ди фи ци ра ат бо леста, про дол жу вај ќи го жи во -
тот на ин ди ви ду и те со ЦФ. 

Проф. д-р Стој ка Фуш тиќ

Уни вер зи тет ска кли ни ка за 
дет ски бо лести, Скопје
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По да то ци те од ме дицин ска та ли те ра ту ра во по след ни те пет
го ди ни оби лу ва ат со енор мен број на ис тра жу вања, за зго ле -
ме на та пре ва ленца на ко рис те ње на KАМ (ком пле мен тар на и
ал тер на тив на ме дицина) ме то ди и дру ги нефар ма ко лош ки ин -
тер венции пре пи ша ни од ме дицин ски ли ца кај па ци ен ти те со
Пар кин со но ва бо лест.     

При ме на та на КАМ ме то ди е 54% кај ова за бо лу вање, до -
де ка кај по ста ри те ли ца се дви жи до 52%, во оп што. При -
тоа, 39% од па ци ен ти те ко рис тат ба рем ед на ме тода, а не
по стои раз ли ка во од нос на ра са та и по лот. Нај чес то при -
ме ну ва на КАМ би ла упот ре ба та на мас ло од црн дроб, суп -
станции со анал гет ско деј ство и суп ле мен та ци ја со ви та -
мини. При тоа, со зго ле му ва ње на воз рас та се зго ле му ва и
за чес те нос та на упот ре ба та на КАМ. Ова се дол жи на тоа
што со те кот на ста ре е ње то се зго ле му ва и бро јот на бо -
лести, и па ци ен тите, пок рај Пaр кин со но ва бо лест, има ат и
дру ги бо лести. Од овие при чи ни при ру тин ски от прег лед
или пре пи шу ва ње то на ко ја би ло те ра пи ја од стра на на ле -
ка рот пот реб но е да се зе ме анам не за од па ци ен тот за упот -
ре ба та на суп станции над вор од ле кар ска та прак тика. Со
цел да се ра бо ти за доб ро то на па ци ен тот, се меј ни от док тор
тре ба да би де за поз на ен и да со ра бо ту ва со сер ти фи ци ра ни
прак ти ча ри за ал тер на тив ни ме тоди, ка ко би мо жел да го
сле ди ефек тот од те ра пи ја та во пра вец на по доб ру ва ње или
вло шу ва ње на сос тој бата.

Обу ка та за нефар ма ко лош ки от трет ман тре ба да се из ве ду -
ва од уни вер зи тет ски до ка жа ни про фе со ри во сво ја та спе ци -
јал ност. Со стек ну ва ње на зна е ња за нефар ма ко лош ки от трет -
ман на Пар кин со но ва та бо лест се ста ну ва дел од ти мот кој ќе
при до не се за по доб ру ва ње на ква ли те тот на жи вот кај па ци -
ен ти со ова а а  бо лест, на про фе си о на лен план и на у чен ме тод.
Зош то ток му се га еду ка ци ја за нефар ма ко лош ки трет ман?
КАМ ме то ди те за Пар ки но но ва бо лест мо жат ако се при ме нат
на про фе си о на лен и на у чен на чин да при до не се те во ле ку ва -
ње то на оваа бо лест, пред сѐ пре ку по доб ру ва ње на ква ли те -
тот на жи вот и за ба ву ва ње на прог ре си ја та на бо леста.

Веж би Таи Чи

За пад на та или кон венци о нал на та ме дици на не мо же ова да
го при фати, но за тоа се пуб ли ци ра ни тру до ви чии ис тра жу ва -
ња за ефек тот од ТМ се ева лу и ра ат со ла бо ра то рис ки па ра -
метри, МНР про ме ни на ак тив ност на мо зо кот, ка ко и упот ре -
ба на раз лич ни ска ли за про це на на мо тор на та и дру га фун -
кција, ка ко и на фун кци о нал ни от ка па ци тет на па ци ен тот, кои
се ко рис тат од стра на на док то ри те во ко венци о нал на та ме -
дицина. При тоа, при сле де ње на ефек тот од трет ма нот пот -
реб но е:

1. Па ци ен ти те да се гру пи ра ат спо ред сте пе нот на бо лес та од 1-4.
2. Да се упот ре бат ска ли за про це на на за мо рот.
3. Да не се пре ки ну ва ме ди ка мен тоз на та те ра пија.
4. Да се про це ни ког ни тив на та фун кција.
5. Да се про це ни сте пе нот на про ме на на ба лан сот и рам но -

те жата.
6. Да се про це ни сте пе нот на ри гор.
7. Да се зе мат пред вид вли ја ни ја та на око ли на та и се меј -

ството.
8. При ис тра жу ва ња та да се гру пи ра ат па ци ен ти те по воз -

раст и време, тра е ње на бо леста.
9. Да се при ме нат си те рас по ло жи ви мер ни па ра метри, ка ко

што се концен тра ци ја на да де ни суп станции во крв, мочка,
плунка, ме ре ња на мо зоч ни ак тив ности, вли ја ние на фрек -
венци ја на звук, ме ре ње на РОМ на згло бови, со ф твер ски
прог ра ми за про це на на ба лан сот и рам но те жата.

Во при ме на та на КАМ за трет ман на ПБ се ко рис тат: 1) при -
род ни про дукти, ка ко хер бал на те ра пија, ви та мини, ми не ра ли
и про би о тици, 2) мис лов ни и те лес ни прак тики, ка ко што се
аку пун ктура, ма сажа, ме ди та ција, таи чи и јога, 3) ал тер на тив -
ни сис те ми на ле ку ва ње ка ко што се ко реј ска и ки нес ка ме -
дицина, Ајурве да ме дици на и хо ме о па тија. При тоа, 2/3 од ко -
ре ан ска та по пу ла ци ја ко рис ти ба рем ед на од овие мож ности.
Во Ко ре ја на ју пот ре бу ва ни се хер бал на та те ра пија, аку пун кту -
ра та и здра ва та ис храна. Во за пад на та или мо дер на ме дици на
не е мож но тие да се при ем ну ва ат без по себ ни во дичи.

Ви до ви ал тер на тив ни ме то ди и ни вен ефект

Таи чи веж би те при до не су ва ат за по доб ру ва ње на рам но -
те жа та и ба лан сот, ка ко и на ква ли те тот на одење. Ре зул та ти -
те не мо жат да се оче ку ва ат пред 3-6 ме се ци од трет ма нот, до -
де ка се кон тра ин дици ра ни кај теш ки фор ми на деп ре си ја и
хи по ки не зија. Зна ча ен е нив ни от удел во оп што кај по ста ра та
по пу ла ци ја за пре венци ја од па ѓање, до де ка пак са ми те веж би
се мо де ли ра ни и ос по со бе ни за за пад ни те па ци ен ти нај чес то
во Јанг сти лот со 12-16 вежби.

Дос тап ни те тру до ви кои би ле ана ли зи ра ни во врска со аку -
пун кту ра та и ПБ, во по ве ќе од нив не ма точ ни па ра мет ри на
сле де ње на ефек тот, ос вен опис на под виж нос та пред и по трет -
ма нот.  Во дру ги сту дии ка де што аку пун кту ра би ла ап ли ци ра -
на за на ма лу ва ње на ри гид нос та точ но е об јас не то де ка се ап -
ли ци ра ат иг ли те на аку пун ктур ни те точ ки за таа на мена. По ра -
ди не ма ње до вол но мер ли ви па ра мет ри ова мо же да се сме та и
ка ко плаце бо ефект, но во ид ни на мо же би ќе се до каже.

Му зи ко те ра пи ја та упот ре бу ва му зи ка или дру ги еле мен -
ти на неа (звук, ри там, ме ло ди ја или хармо нија) за да ја за јак -

Нефар ма ко лош ки трет ман на 
Пар кин со но ва та бо лест
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не и про мо ви ра мо бил нос та и ек спре си ја та со цел да се ис -
пол нат фи зич ките, емо ци о нал ните, со ци јал ни те или ког ни -
тив ни те пот реби. Ефек тот од трет ма нот на по доб ру ва ње на
ба лан сот би се оче ку вал нај ра но за 3 ме сеци. Во трет ман би -
ле вклу че ни танци од ти пот на ар ген тин ско тан го и фок строт
вал цер, од ана ли зи ра ни те сту дии до де ка не ма по да то ци за
дру ги ви до ви на танц и на род ни ора. Оваа те ра пи ја има и го -
лем им пакт на со ци јал ни от жи вот кај овие па ци енти.

Јо га при ме не то то дви же ње го на ма лу ва ни во то на кор ти -
зол, ги зго ле му ва ГА БА (га ма ами но бу тер на ки се лина) енер -
гет ски за вис ни тран сми сии, го про ме ну ва рас по ло же ни е то и
го ре ду ци ра стра вот кај здра ви лица. Кај ли ца со ПБ би мо же -
ла да ја по до бри флек си бил нос та на те ло то во це лина, посту -
рал ни от де фи цит, и да да де ре лак са ција. При при ме на на јо га
веж би пот реб но е прет ход но да се нап ра ви про це на на бо лес -
та со стан дар д на та скала, за да се има увид во мо то ри ка та и

ба лан сот пред и по при ме на та на јо га веж бите. Трет ма нот не
тре ба да би де пок ра ток од 12 не дели. По жел но е да се упот ре -
би и не ко ја ска ла за про це на на не мо тор ни те фун кции.

Кај па ци ен ти те со ПБ се за бе ле жа ле по доб ру ва ња на ста вот
и на ма лу ва ње на вко ча не тос та по трет ман со ма сажа. Нај чес -
то се спом ну ва де ка ја пон ски от тип на ма са жа го по доб ру ва
одот и мо тор ни те фун кции. Ма са жа та и алек сан дар тех ни ка та
би ле за ед но при ме ну ва ни во по ве ќе сту дии во пе ри од на 3 ме -
сеци. Иа ко суб јек тив ни те чув ства на па ци ен ти те би ле по зи тив -
ни во од нос на ма са жа та и нив на та сос тој ба на деп ре сија, ка ко
и на ква ли те тот на жи во тот, не дос та су ва ле мер ли ви па ра мет ри
кои ќе го пот врдат ефек тот. Во од нос на хи роп рак тич ни те за фа -
ти не ма по да то ци де ка се ефек тив ни кај оваа бо лест.

По ве ќе то на уч ни мис ле ња ја оп рав ду ва ат хер бал на та те -
ра пија, ако таа при до не су ва на на ма лу ва ње на ок си да тив ни -
от стрес, и ми то хон дри јал на та дисфун кција. За сов ре ме на та

Веж би Таи Чи Веж би ба ланс и рам но тежа Хид ро гим нас тика

Фар мацевт ска та ком па ни ја Hoffmann - La Roche („Рош“) на 21 ок том -
ври 2016 го ди на пред струч на та јав ност го про мо ви ра ше ле кот со кој -
што се по с тави нов стан дард во вкуп но то пре жи ву ва ње на бол ни те од
т.н. HER2 по зи ти вен рак на дојка. Он ко ло зи те и дру га та струч на јав -
ност, ко ја ра бо ти на по ле то на рак во Ма ке до нија, од б ли зу се за поз наа
со ка рак те рис ти ки те на оваа ино ва тив на те ра пи ја ко ја го но си име то
PERJETA (pertuzumab). Нас та нот се од ржа под мо де ра тор ство на еми -
нен тни от проф. д-р Жо зеф Гли го ров, он ко лог во бол ни ца та „Те нон“ и
про фе сор на Уни вер зи те тот Сор бо на во Па риз,  а пре да ва чи на нас та -
нот беа и спе ци ја лис тот он ко лог д-р Ни ко ла Ва сев од Кли ни ка та за он -
ко ло ги ја и ра ди о те ра пи ја во Скоп је и проф. д-р Пе тар Стефа нов ски,
он ко лог од Кли нич ка бол ни ца - Би тола.

Perjeta (pertuzumab) е ре гис три ра на и ве ќе е дос тап на во на ша та
држава, но тро шо кот за ле ку ва ње сè уш те е на то вар на па ци ен тите. На
нас та нот бе ше ис так на то де ка ком па ни ја та „Рош“ ра бо ти ин тен зив но
во со ра бот ка и пар тнер ство со здрав стве ни те власти, ка ко и струч на та
јав ност, во из на о ѓа ње на ре ше ни ја овој лек, кој прет ста ву ва стан дар -

ден трет ман во ра кот на дојка, да би де дос та пен и за па ци ен ти те во

Р. Ма ке до нија. Прис та пот до но ви те ино ва тив ни ле кови, ка ко што е и
ле кот PERJETA (pertuzumab), во ед но оп штес тво овоз мо жу ва по доб ру -
ва ње на це ло куп ни от здрав ствен сис тем, ка ко и по долг и пок ва ли те тен
жи вот за бол ни те од рак и нив на вклу че ност во оп штес твото.

Ле кот Perjeta (pertuzumab) е ин дици ран во ком би на ци ја со trastuzu-
mab и docetaxel кај воз рас ни па ци ен ти со HER2 по зи ти вен ме тас тат ски
или ло кал но ре ку рен тен, не ре сек та би лен рак на дојка, кои прет ход но
за сво ја та  ме тас тат ска бо лест не при ма ле анти-HER2 те ра пи ја или хе -
мо те ра пија. Овој лек, ис то така, прет ста ву ва не о ад ју ван тен (пре до пе -
ра ти вен) трет ман за рак на дој ка ве ќе одоб рен за па ци ен ти со ран ста -
ди ум на HER2 по зи ти вен рак на дојка. 

Во сту ди ја та Кле о пат ра (CLEOPATRA), кај па ци ен ти со HER2 по зи ти -
вен ме тас тат ски рак на дојка, во прво ли нис ки трет ман ле кот PERJETA
(pertuzumab), во ком би на ци ја со Herceptin (trastuzumab) и хе мо те ра -
пија, по ка жа про дол жу ва ње на сред но то вре ме на пре жи ву ва ње за па -
ци ен ти те со оваа аг ре сив на бо лест, од нос но вкуп но 56,5 ме сеци, или
15,7 ме се ци по дол го спо ре де но со прет ход ни от стан дар ден ре жим на
ле ку вање.  Кај па ци ен ти те со ран ста ди ум на HER2 по зи ти вен рак на
дој ка кли нич ки те сту дии и кли нич ка та прак ти ка до ка жаа де ка
Herceptin (trastuzumab) зна чи тел но го на ма лу ва ри зи кот од пов тор но
по ја ву ва ње на бо леста.

За по ве ќе ин фор ма ции: www.roche.mk

За до пол ни тел ни ин фор ма ции, ста пе те во кон такт на:
РОШ Ма ке до ни ја ДО О ЕЛ Скопје

Биз нис цен тар Си ти плаза
„Св. Ки рил и Ме то диј 7“, вто ри кат

1000 Скопје
Тел.: 3103 500

факс: 3103 505
skopje.mk_office@roche.com

PERJETA - нова надеж за пациентите со агресивен рак на дојкаПРОМОЦИЈА
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ме дици на се при фат ли ви нут ри ти ен ти те и хер бал ни те ле ко ви
кои се на со че ни кон ис хра на та и се ан ти ок си дан си или не ут -
ра ли за то ри на штет ни суп станции, од нос но си те кои мо жат
да ја за ба ват прог ре си ја та на бо леста. Во трет ма нот се спом -
ну ва ат би о лош ки ак тив ни суп станции као што се ви та мин Е,
ко ен зим Q10 и кре а ти нин.  Жен ше нот е рас те ние кое се упот -
ре бу ва на Ис ток со ве кови, за на ма лу ва ње на за мо рот, и има
ан ти и фла ма то рен ефект. Ис то то е и со гин ко би ло бата, кој
традицио нал но се ко рис ти во Ко ре ја и Кина, а е поз на то де ка
сод ржи фла во но и ди и тер пен тени. По зан то е де ка гин ко то
сод ржи суп станции кои вли ја ат на мо тор ни те па тиш та и де -
лу ва ин хи би тор но на МАО.

Урич на та ки се ли на е про дукт на пу ри ни те во про це сот
на ме та бо ли зам и има по тенци ја лен ан ти ок си да ти вен ефект.
Нев роп ро тек тив ни от ефект бил ут врден ко га кај мо де ли на
гло да чи кај кои има ло ви со ко ни во на уреа се ре ду ци рал ри -
зи кот за раз вој на ПБ. Кај сту дии на лу ѓе не ма ло ни ка ков
ефект. Док то ри те и традицио нал ни те прак ти ча ри ши рум
све тот тре ба да се за поз на ат со мож ни те ефек ти на не кои
КАМ ме тоди, но и да на у чат ка ко ис ти те да ги ева лу и ра ат со
што ќе при до не сат во трет ма нот на ова прог ре сив на нев ро -
де ге не ра тив на бо лест, а всушност тоа е и цел та на се кој во -
дич за ин тег ра тив на ме дицина.

Д-р.сци. Ели за бе та По по ва Ра мова, 
спе ци ја лист фи зи ја тар
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Практика

На 17 ок том ври 2016 го ди на во ам фи те а та рот на Ме дицин -
ски от фа кул тет при Уни вер зи те тот “Св. Kи рил и Ме то диј” во
Скоп је  бе ше до де ле на наг ра да та  “Про фе сор д-р Еп са Уру -
мова“ за нај до бар об ја вен труд во ме дицин ско спи са ние во
2015 го дина. Кон кур сна та ко ми сија, раз гле ду вај ќи ги прис -
тигна ти те 12 трудa, од лу чи оваа наг рада, ко ја го но си име то
на бар дот на ма ке дон ска та па то ло гија, ка ко што об јас ни
проф. Ели за бе та Ср би нов ска,  да им ја до де ли на доц. д-р Ма -
ри јан Бо шев ски од Уни вер зи тет ска та кли ни ка за кар ди о ло ги -
ја при Ме дицин ски от фа кул тет во Скоп је и проф. д-р Ли ли
Стоја нов ска од Вик то ри ја уни вер зи те тот во Мел бурн, Ав стра -
лија, за тру дот „Прог ре си ја за ка ро тид на ар те рис ка бо лест

кај па ци ен ти со
Т2Д – коxорт на
прос пек тив на
сту дија”. 

Н а г  р а  д а  т а
“Про фе сор д-р
Еп са Уру мова“ е
ус та но ве на на
пред лог на неј -
зи но то се меј -
ството, а врз ос -

но ва на Од лу ка на де кан ска та  уп ра ва на Ме дицин ски от фа -
кул тет во Скоп је е фор ми ра на кон кур сна та ко ми си ја и се об -
ја ву ва кон кур сот за неј зи но до де лу вање. Сог лас но  кри те ри у -
ми те на кон кур сот и пред ви де ни те ус лови, на наг ра де ни те ав -
то ри им се до де лу ва приз на ние и па рич на наг ра да во из нос
од 60.000 де нари. 

“На уч на та ра бо та кај нас се ба зира, пред се, на ен ту зи ја -
зам, а со оваa наг ра да се оби ду ва ме да ја пот тик неме, од нос -
но да да де ме мал при лог во под дршка та и сти му ли ра ње то на
на уч на та ра бота”, ис так на на све че нос та проф. д-р Вик тор
Уру мов, си нот на проф. д-р Еп са Уру мова, ко ја е ос но во по -
лож ник и до а јен на  ма ке дон ска та па то ло ги ја и ва же ше за по -
све тен и са моп ре го рен па то лог и нас тав ник. 

За мо ти вите, на чи нот на ра бота, ме то дите, ре зул та тите, ка -
ко и за це ли те на тру дот  „Прог ре си ја за ка ро тид на ар те рис -
ка бо лест кај па ци ен ти со Т2Д – ко хорт на прос пек тив на сту -
дија” и нив но то зна че ње го во ре ше ав то рот, доц. д-р Ма ри јан
Бо шев ски, кој по тенци ра де ка до би е ни те по да то ци има ат
кли нич ки им пли ка ции во пред ви ду ва ње то на фак то ри те на
ри зик за прог ре си ја на  ар те рис ка та бо лест кај ди ја бе тес тип
2 во на со ка на нив но со од вет но препоз на ва ње и ле ку ва ње .

Приз на ни е то кое го но си име то на проф. Уру мо ва се до де -
лу ва се ко ја го ди на и прет ста ву ва наг ра да ко ја ја сти му ли ра
на уч на та и ис тра жу вач ка та ра бо та и неј зи но то пуб ли ку ва ње
во ре но ми ра ни те ме дицин ски спи са нија. Прв пат оваа наг ра -
да бе ше до де ле на ми на та та го дина. Про фе сор Уру мо ва се
па ме ти ка ко  сту ди оз на лич ност,  со осо бе на енер гија, по све -
те на на ме дици на та ко ја мно гу и зна че ше и по неј зи но то пен -
зи о ни рање. Да де ог ром ни от при до нес и бе лег ка ко пе да гог,
на уч ник и стру ч њак. 

Vox medici

До бит ни ци доц. д-р М. Бо шев ски 
и  проф. д-р Л. Стоја нов ска

.ДО ДЕ ЛЕ НА НАГ РА ДА ТА “ПРОФ.Д-Р ЕП СА УРУ МОВА“ 
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Разговор

Дел сте од ти мот на UCLA, еден од нај прес тиж ни те

уни вер зи те ти во САД и по ши роко, по точ но ра бо ти те

во ис тра жу вач ки цен тар на Да вид Геф фен сц хо ол од

Ме дицине. На кои об лас ти се фо ку си ра ни ис тра жу ва -

ња та во овој Цен тар и на кој про ект во мо мен тов сте

Вие ан га жи рани?   

“Ла ри Л. Хил блом” Цен та рот за ис тра жу ва ње на пан кре ас -
ни от ми ни ор ган – Лан гер хан со во ос тров це
фор мал но бил ина у гу ри ран при Ме дицин -
ски от фа кул тет “Да вид Ге фен” на уни вер -
зи те тот на Ка ли фор нија, Лос Ан џе лес во
но ем ври 2004 го ди на со цел да се рег ру ти -
ра тим кој ак тив но ќе  при до не су ва во свет -
ски те на по ри за пре венци ја и трет ман на
пан де ми ја та на ди ја бе тес. Цен та рот “Хил -
блом” ги ин тег ри ра пре ку ин тердис цип ли -
нар ни на уч ни про фи ли и ак тив на со ра бот -
ка со дру ги на уч ни цен три раз лич ни те на -
уч ни прис та пи и тех ни ки вклу чу вај ќи ги
кле точ на та би о ло гија, ис тра жу ва ња та на
ма тич ни клетки, фи зи о ло ги јата, па то ло ги -
ја та и кли нич ки те ис тра жу ва ња на пан кре -
ас ни те ми ни ор гани, т.н. Лан гер хан со ви ос -
тров ца и та ка раз ви ва единстве на од овој
про фил на уч на ек спер тиза. 

Цен та рот е фо ку си ран на ге нет ски и епи ге нет ски ис тра жу -
ва ња за фун кци о нал но ре ге не ри ра ње на бета-кле точ на та ма са
во Лан гер хан со ви те ос тров ца на пан кре а сот, ис тра жу ва ња на
но ви те ра пии за канцер на пан кре а сот и ис тра жу ва ње на ме ха -
нис тич ка та пов рза ност ме ѓу ди ја бе те сот и ри зи кот од раз вој
на канцер. Од скоро, во рам ки те на кон зор ци у мот под вод ство
на ди рек то рот на Ин сти ту тот, проф. д-р Пе тер Бут лер и би о тек
-ком па ни ја та “Semma therapeutics”” од Бос тон, МА, Цен та рот
учес тву ва во ex vivo раз вој на фун кци о нал ни пан кре ас ни ос -
тров ца од ин ду ци ра ни плу ри по тен тни ма тич ни клет ки ка ко
кле точ на те ра пи ја за па ци ен ти со ди ја бе тес тип 2 (Т2Д). Тоа се
сме та и ка ко прв че кор  во раз вој на слич на те ра пи ја со ма тич -
ни клет ки за па ци ен ти со ди ја бе тес тип 1 (Т1Д). 

Цен та рот со ра бо ту ва со прес тиж на та ис тра жу вач ка гру па
на ди рек то рот на Од де лот за ма тич ни клет ки при ме дицин -
ски от цен тар во Лос Ан џе лес – “Це дарс Си наи”, Кли ве Свен -

дсен, и ди рек то рот на Ди ја бе тес цен та рот при Уни вер зи те тот
на Ка ли фор нија, Сан Францис ко (УЦСФ), Ма ти ас Хер брок,
во ис тра жу ва ње на уло га та на вас ку лар ни от ен до те ли ум и ре -
гу ли ра ни от про ток на би о лош ки флу и ди во ex vivo раз во јот
на Лан гер хан со ви те ос тров ца и етаб ли ра ње на нив на та фун -
кци о нал ност, ко рис теј ќи ја ино ва тив на та тех но ло ги ја на ор -
га ни на чип. 

Јас сум нај нов член на “Хил блом” се меј ство то при UCLA,
ка де што се прид ру жив во  2015 од Уни -
вер зи тет ски от ко леџ во Лон дон, Ве ли ка
Бри та ни ја  (University College London).
Во дам не кол ку ис тра жу вач ки про екти,
вклу чу вај ќи ги: ис тра жу ва ње на ми то хон -
дри јал на та мор фо ло ги ја и фун кци ја во
адап тив но то и те ра певт ско ре ге не ри ра ње
на бета-кле точ на та ма са на пан кре а сот, ис -
тра жу ва ње на бета-кле точ ни от ме та бо ли -
зам за пре венци ја на бета-кле точ на та ре -
дук ци ја во ди ја бе тес тип1 и тип 2 и ис тра -
жу ва ње на уло га та на ате ну и ра на та са пе -
рон-по сре ду ва на ау то фа ги ја (chaperone-
mediated autophagy) во со ра бот ка со д-р
Ана-Ма риа Ку ер во од Ал берт Анш тајн ко -
ле џот за ме дици на во Њу Јорк и во па то -
лош ка та про ме на на ме та бо лит ски от про -
фил на бета-клет ки те кај ди ја бе тес тип 2.

Овие ком пли ци ра ни на зи ви на мо и те про ек ти го ка рак те ри -
зи ра ат мо јот ин те рес во под ла бо ко раз би ра ње на про це си те
врза ни за ме та бо лиз мот, ми то хон дри и те ка ко ин траце лу лар -
ни про ду цен ти на енер гија, ре ге не ра тив ни от кле то чен цик -
лус и про це си те на разгра ду ва ње на кле точ ни от ма те ри јал
кои мо жат да прет ста ву ва ат ос но ва за те ра певт ски трет ман
на ди ја бе те сот. Ова е лин кот на мо ја та веб-стра ни ца од ко ја
оние кои се за ин тре си ра ни мо жат да до би јат и по ве ќе ин фор -
ма ции:  http://www.tudzarovalab.med.ucla.edu

Ка де во дат ови е  ис тра жу вања, од нос но 

ко ја им е це ла та и има ли не кои ре зул тати?

Овие ис тра жу ва ња до не соа не кои фас ци нан тни пог ле ди во
мо ле ку лар на та па то ло ги ја на ди ј бе тес тип 1 и тип 2. Нај -
првин, на ши те ре зул та ти по ка жу ва ат де ка овие за бо лу ва ња
има ат ре вер зи би лен про фил и го по би ва ат традицио нал но то

ПРОФ. Д-Р СЛА ВИ ЦА ТУ ЏА РО ВА –ТРАЈ КОВ СКА, UCLA, ЛОС АН ЏЕ ЛЕС, САД 

Во фо ку с ис тра жу ва њата за
раз вој на но ва ин су лин - не за вис на 
те ра пи ја за ди ја бе тес 



ви ду ва ње на ди ја бе те сот ка ко за бо лу ва ње кое во ста ди ум на
те ра пи ја со ин су лин е ире вер зи билно, од нос но па ци ен ти те
се пре дод ре де ни на до жи во тен трет ман за фи зи о лош ки на до -
мест на ин су ли нот. Ана ли за та на ме та бо ло мот на бета-клет -
ки те од здра ви и ди ја бе тес-афек ти ра ни ху ма ни до но ри и ме -
ха низ ми те кои во дат до гу бе ње на су ф и ци ен тни от број и
фун кци о нал ност на бета-клет ки те во ди ја бе тес ука жаа на
ме та бо лит ска адап та ци ја на бета-клет ки те во те кот на за бо -
лу ва ње то ко ја се од ржу ва са мо од ре де но вре ме пред да за -
поч не гу бе ње то на фун кци о нал нос та на клет ки те про ду цен -
ти на ин су лин. Таа ме та бо лит ска тран сфор ма ци ја ние се га
мо же ме ре вер зи бил но да ја ели ми ни ра ме и со тоа да го пре -
ве ни ра ме гу бе ње то на бета-клет ки те пре ку кле точ на смрт.
Мо ди фи ци ра ње то на ме та бо лиз мот се по ка жу ва ка ко моќ но
сред ство за про ме на на суд би на та на бета-клет ки те – тоа ги
ре ге не ри ра и фун кци о нал но ре ос по со бу ва овие клет ки важ ни
про ду цен ти на хормо нот кој обез бе ду ва ис ко рис ту ва ње на
глуко за та во крв та за обез бе ду ва ње на пе ри фер ни те тки ва на
мус ку лите, мас но то тки во и цр ни от дроб. Ова от кри тие ние
од не о дам на го заш ти тив ме со па тент. Пре дик тив на та моќ на
на ши те ре зул та ти се пот врди и пре ку не за вис ни ис тра жу ва -
ња из ве де ни од ин дус трис ки от пар тнер “Semma therapeutics”
ка де што ис ти от ме та бо лит ски прис тап ги ос по со бу ва на ин -
су лин ска сек ре ци ја пан кре ас ни те ос тров ца раз ви е ни од ма -
тич ни клетки. 

Истра жу ва ња ука жу ва ат и на опас нос та од не ре гу ли ра на
фар ма ко лош ка ми то ге на сти му ла ци ја на бета-кле точ на та
реп ли ка ци ја за пан кре ас на ре ге не ра ци ја пред да се во зоб но -
ви ми то хон дри јал на та струк ту ра и фун кци ја на бе та клет ки -
те во ди ја бе тес (на по ри на фар мацевт ска та ин дус три ја про -
след е ни со ми ли он ски ин вес ти ции). На ши те ре зул та ти бес -
ком про мис но по ка жу ва ат де ка не ра ци о нал ни от прис тап за
пан кре ас на ре ге не ра ци ја ќе во ди до по го ле ма де ге не ра ци ја
на Лан гер хан со ви те ос тров ца и апе ли ра ат кон при ма рен
прис тап на во зоб но ва на ми то хон дрис ки те про ду цен ти на
енер ги ја пре ку ин тер венции на ни во на ме та бо лиз мот. За -
едно, овие ис тра жу ва ња во дат кон раз вој на ин су лин-не за -
вис на но ва те ра пи ја во трет ман на ди ја бе тес, ко ја се ба зи ра
на ре мо де ли ра ње на хо ме ос тат ски от ме та бо ли зам и про дук -
ци ја на кле точ на енер гија.

На ши от ин те рес во се лек тив но тар ге ти ра ње на канце рот на
пан кре ас е про дол жу ва ње на про ек ти те од Ве ли ка Бри та ни ја
и вклу чу ва ин дук ци ја на син тет ска смрт (synthetic lethality) и
ре мо де ли ра ње на кле точ ни от ме та бо лизм во канцер ни те
клет ки што тре ба да во ди до раз вој на нов ан ти канце рен
прис тап, ди зај ни ран да ги униш ту ва канцер ни те клетки, а
при тоа ра ци о нал но го за па зу ва ин тег ри те тот и фун кци ја та на
нор мал ни те клетки. 

На UCLA дој дов те  oд University College London, во

Ве ли ка Бри та нија, по точ но од  Wolfson Institute за би -

о ме дицин ски ис тра жу ва ња ка де што имав те  и  не за -

вис на ис тра жу вач ка прог рама. На што ра бо тевте?

Ра бо тев на иден ти фи ка ци ја на клуч ни ре гу ла тор ни ком по -
нен ти на кле точ ни от цик лус за вре ме на кле точ на та про ли фе -

ра ци ја и ин те рак ции на кле точ ни от цик лус со ин тер ме ди јар -
ни от ме та бо ли зам во рам ки на канцер на та би о ло гија. Ис то
така,  ра бо тев на ме ха низ ми те на кле точ но то ис ле ду ва ње и
кон тро ла на ква ли те тот (cell cycle checkpoints) кои се по ве ќек -
рат но ком про ми ти ра ни во канцер ни те клетки. На ша цел бе ше
иден ти фи ка ци ја на тар ге ти во канцер ни те клет ки кои ко га ќе
се ате ну и ра ат во сре ди на на ком про ми ти ра на кон тро ла на ква -
ли те тот на кле точ ни от цик лус и про ли фе ра ци ја ќе до ве дат до
се лек тив но уби ва ње на канцер ни те клетки, неш то што се на -
ре ку ва син тет ска кле точ на смрт (synthetic lethality). Со мо јот
тим не од ма на ги пуб ли ку вав ме на ши те ре зул та ти кои на ве ду -
ва ат два ин те рес ни про та го нис ти на таа син тет ска кле точ на
смрт: ед на ки на за – Cdc7 ко ја е клуч на во ини ци ра ње на ДНА
реп ли ка ци ја та и глав ни от ту мо рен суп ре сор на клет ките, про -
те и нот - p53 пре ку се лек тив ни от ме ха ни зам кој ги мо ни то ри -
ра ДНА из вор ни те еле мен ти на реп ли ка ци ја (DNA origin of
replication activation checkpoint). Cdc7 ки на за та мо же да се ин -
хи би ра пре ку фар ма ко лош ки ин хи би то ри та ка што овој прис -
тап има по тенци јал да се пре ве де во кли нич ка упот реба.

Во со ра бот ка со сер Сал ва дор Монца да и со фи нан сис ка
под дршка од фон да ци ја та “Ernst Jung Stiftung”  ра бо тев ме на
изу чу ва ње на на чи ни те на кои клет ки те кои се разм но жу ва ат
ги ко рис тат енер гет ски те пре кур со ри во фор ма на глуко за и
глу та мин за про дук ци ја на адек ват на енер ги ја за вре ме на
кле точ ни от цик лус. Овие ис тра жу ва ња до ве доа до от кри ва ње
на на чи нот ка ко ми то хон дри и те ја адап ти ра ат нив на та фор ма
и фун кци ја за да го пов рзат кле точ ни от цик лус со енер гет ска -
та про ви зи ја на енер гет ски пре кур сор. Истра жу ва њата, ис то
така, ре зул ти раа со по тенци јал за при ме на на но ви те соз на -
ни ја во об лас та на ме та бо лиз мот, ми то хон дри и те и кле точ ни -
от цик лус во ино ва ти вен на чин за за чу ву ва ње на ин тег ри те -
тот на бе та клет ки те во ди ја бе тес и со тоа ги от во ри ја вра ти -
те за ед на но ва на уч на аван ту ра во САД.    

Прва та ста ни ца на про фе си о нал ни от пат во стран -

ство Ви е Уни вер зи те тот во Ви ена, Ав стрија, на кој и

док то ри рав те на Ин сти ту тот за би о ло ги ја на ту мо ри

и канцер ис тра жу ва ња во 2003 го дина.  На кои про -

ек ти бевте ан га жи рани, од нос но  да ли и та му Ва ши -

от стру чен ин те рес бе ше на со чен кон  ба зич ни те ис -

пи ту ва ња на ту мо ри те и канце рот? 
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Проф. Ту џа ро ва –Трај ков ска со дел од тимот на UCLA
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Мо и те ин те ре си во канцер на та би о ло ги ја беа за прв пат сил -
но сти му ли ра ни ток му во оваа инс ти ту ција. Во Ви е на за прв
пат ми се овоз мо жи да вле зам во уни вер зу мот на зна е ња и ис -
кус тва од об лас та на канцер на та би о ло гија.  Тоа бе ше не о би -
чен пре диз вик, имај ќи ја пред вид мо ја та при мар на еду ка ци ја
од об лас та на фар ма ци ја та и фар ма ко ло ги јата. Јас ра бо тев на
иден ти фи ка ци ја на ра ни те мо ле ку лар ни ме ха низ ми кои до ве -
ду ва ат до раз вој на канцер пре ку пот врде ни кар ци но ге ни ка ко
н-нит ро зо мор фо лин (N-nitrosomorpholine) и ту мор ни от про -
мо тор цип ро те рон аце тат (cyproterone acetate) во in vivo мо дел
со ек спе ри мен тал ни жи вотни. Ре зул та ти те по ка жаа де ка и
пок рај раз ли ка та су ге ри ра на од дво с те пе ни от мо дел на раз вој
на канце рот пре ку ини ци ја ција/про мо ци ја на мо ле ку лар но
ниво, а во врска со про ме ни те во ре гу ла ци ја на кле точ ни от
цик лус и два та хе мис ки сти му ла то ри на кар ци но ге не за та има -
ат слич ни ефекти. Овие ре зул та ти упа ти ја де ка кле точ ни от
цик лус е по ве ќе алат ка (toolkit), но не и при ма рен ме ха ни зам
пре ку кој се ге не ри ра канцер на та клет ка и де ка по тенци јал ни -
те ме ха низ ми тре ба да се ба ра ат во ме та бо лиз мот и мо ду ли те
на про дук ци ја на енер ги ја во клет ка та ка деш то ги на со чив мо -
и те на по ри по доц на во мо ја та ис тра жу вач ка ра бота.   

И обич но пре ба ру ва ње по ин тер нет по ка жу ва де ка

Ва ши те ис тра жу ва ња се пуб ли ку ва ни во ре но ми ра ни

струч ни спи са нија?

Да, од по себ но зна че ње за про мо ци ја на ино ва тив ни те ис -
тра жу ва ња се пуб ли ка ци и те во Proceedings of the National
Academy of American Sciences (PNAS), EMBO Journal и Cell
Cycle kako и во  American Journal of Pathology.

Ка ри е ра та ја за поч нав те на Уни вер зи те тот “Св. Ки -

рил и Ме то диј” во Скоп је ка деш то дип ло ми рав те на

Фа кул те тот за фар ма ција. Имав те мож ност да нап ра -

ви те ус пеш на ака дем ска ка ри е ра во Р.Ма ке до нија, но

се пак се од лу чив те про фе си о нал ни от пат да го про -

дол жи те во стран ство, во нај ре но ми ра ни те  уни вер -

зи те ти и ис тра жу вач ки цен три, ка де што  ус ло ви те за

ра бо та се по до бри, но и кон ку ренци ја та и мож нос ти -

те за нап ре док  се по тешки. Кои беа мо ти ви те и пре -

диз ви ци те за вак ви от Ваш из бор?

Акад мска та ка ри е ра ја за поч нав на Фар мацевт ски от фа кул -
тет во Скопје. Среќ на сум и бла го дар на за тоа што имав при ли -
ка да го спо де лу вам ен ту зи јаз мот на мо и те први на уч ни ис че -
ко ру ва ња со ма лата, но сил на еки па на Фар мацевт ски от фа кул -
тет,  пред во де на во тоа вре ме од проф. д-р Љу би ца Шутур ко ва
и проф. д-р Ки рил До рев ски, ко ја фун кци о ни ра ше ка ко вто ро
се меј ство. Ис то ка ко и во се кое се меј ство мо и те ко ле ги на Фар -
мацевт ски от фа кул тет ука жаа на фи нан ски те ог ра ни чу ва ња во
про след у ва ње то на ин тен зив на та на уч на ка ри е ра за ко ја јас со -
ну вав. Тоа ме по не се кон мно гу ати пич но то ис кус тво да ја гра -
дам ка ри е ра та во раз лич ни на уч ни цен три над вор од Ма ке до -
нија. Мо јот нај си лен дви жеч ки мо тив бе ше са ма и не за вис но
од кои би ло ог ра ни чу вач ки вли ја ни ја (еко ном ски, де мог раф -
ски, кул тур ни и др.) да ус пе ам да стек нам ин тердис цип ли нар -
но зна е ње и единстве на ек спер ти за ко ја ќе го “про дава” мо јот

про фил во нај прес тиж ни те свет ски на уч ни инс ти ту ции и при -
тоа над ми не уло га та и вли ја ни е то на раз лич ни те ком пе ти тив -
ни фак то ри ка ко што се ек ви ва лен ти те на об ра зов ни те ку ри ку -
луми, ака дем ски от ста тус или бр зи на та на ака дем ско нап ре ду -
ва ње во об ра зов на та сре дина. Фак то ри кои мо жат раз лич но да
се вред ну ва ат во раз лич ни зем ји и на уч ни сис теми. Од са ми от
по че ток имав крис тал но јас на иде ја де ка со уни кат на ек спер -
тиза, ко ја ќе има ин тердис цип ли нар но обе ди ну ва ње на фар ма -
ко ло ги јата, иму но ло ги јата, он ко ло ги јата, ре ге не ра тив ни те ис -
тра жу ва ња и ме та бо лом ски те сту дии, за ед но со упор нос та и
иде а лиз мот од мо и те бал кан ски ко рени, ка ко и ап со лут на та де -
тер ми на ци ја и безком про мис на та по све те ност на на уч на та ра -
бо та ќе се фор ми ра ат мо и те глав ни ат ри бу ти во тр ка та за обез -
бе ду ва ње на ак тив ни на уч ни прог ра ми на на уч ни те инс ти ту -
ции. Мож нос ти те за нап ре док, со ог лед на ком пе ти тив нос та се
не ко гаш не ба лан си ра ни и ре ду ци рани, но ра дос та од кон стан -
тни те кре а тив ни на по ри го сми ру ва и ра ци о на ли зи ра стра вот
од гу бе ње то и не ус пе хот кои се нор ма лен ба ласт во овие, мо -
жам да ка жам, по ве ќе жи вот ни одош то ра бот ни про екти.

Как ви се мож нос ти те  за вклу чу ва ња на не кои од на -

ши те инс ти ту ции или по е динци во про ек ти те на ко и

ра бо ти те со ог лед де ка ба зич ни ис тра жу ва ња во об -

лас та на ме дици на та во  Р. Ма ке до ни ја ре чи си не ма

или има мно гу мал ку и да ли би имало, од нос но кој би

бил бе не фи тот за ма ке дон ска та на у ка и ме дицина?  

По е динци и инс ти ту ции од Ма ке до нија, се како,  мо жат не -
ог ра ни че но да се вклу чат во овие про ек ти низ на уч на со ра бот -
ка пре ку ко ја за ед но ќе це ли ме кон прес тиж ни пуб ли ка ции во
на уч ни спи са ни ја со ви сок им пакт. Тоа би во де ло до раз ме на
на зна е ња и ек спер ти за во две те на соки, кон Ма ке до ни ја и кон
САД, со раз ме на на струч ни по сети, пре да ва ња и пре зен ти ра -
ње на ви зи ја та за со ра ботка. Ис то така, по е динци би мо же ле
да се вклу чат во ак тив на обу ка за спе ци јал на екпер тиза, ка ко
што е на  при мер  из ра бот ка и при ме на на ор га ни на чип и сл.
До кол ку та ков ин те рес по стои и има ак ти вен ка рак тер, во
след на та фа за би мо же ле да раз го ва ра ме и со вла ди ни инс ти -
ту ции за ин те ре си ра ни фи нан сис ки да под држат вак ва раз ме -
на или да ра бо ти ме за ед но со Вла да та на ап ли ка ци ја за ев роп -
ски фон до ви кои би мо же ле да ги под држат овие на пори.  За
да фор ми ра ме ак ти вен ста тус пред да се впуш ти ме во по ам би -
ци оз ни про ек ти на раз мена, мис лам де ка е доб ро да го пот -
врди ме ин те ре сот пре ку ор га ни за ци ја на за ед нич ки се ми на ри
по уг лед на ус пеш ни от при мер на АРО МЕ не о дам на од ржан
во Скопје, кој ги обе ди ни на уч ни ци те од Ме ди те ра нот и бе ше
вис тин ско за до вол ство за ин те рак ци ја и раз ме на на идеи.  Так -
ви прос пек тив ни ин те рак тив ни се ми на ри би се за ни ма ва ле со
спе ци јал ни раз гле ду ва ња на раз лич ни на уч ни пра ша ња и по -
ста пки или те ра певт ски про то коли.

Ако се ус пешни, овие со ра бот ки мо жат да во дат до за ед нич -
ки ап ли ка ции за фи нан сис ки гран то ви од ев роп ски те или
свет ски те фон да ции, од нос но  имаат, пок рај на у чен и еко ном -
ски ефект, ши ре ње на ин фор ма ции и при до нес во кон ти ну и -
ра на еду ка ци ја за но ви те ме дицин ски дос тиг ну ва ња во све тот.

Vox medici

Разговор
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„Венска тромбологија“
од Маријан Бошевски и соработници

„Хирургија на повреден 
детски лакт” од  Лазар М.Тодоровиќ

Нови изданија

Монографијата „Венска тромбологија“претставува зна-
чајно стручно дело за еден многу значаен клинички енти-
тет, венскиот тромбемболизам, а е наменета за кардиолози,
ангиолози, невролози, хематолози, трансфузиолози,
хирурзи и други специјалности. 

Темата е современа, сеопфатно обработена. Во реализи-
рањето на делото, покрај авторот Маријан  Бошевски, кој е
по специјалност кардиолог, свој придонес имаат дадено и
коавторите кои се специјалисти/супспецијалисти од
својата област: Павел Поредош, Емилија Велкова, Ана
Спиркоска, Златко Стојановски, Костадинка Козарева.
Книгата, освен поставената цел да ја обработи темата
поврзана со венскиот тромбемболизам од сите аспекти,
вклучително дијагностичко-терапевтски, има цел и да ја

подигне свеста за оваа состојба, која
е трета најчеста кардиоваскуларна
болест во светот.

Книгата е поделена на осум пог-
лавја, што обработуваат одредени
делови, а на крајот на секое поглавје
има извадок во вид на потсетник за
најважните моменти од поглавјето. 

Авторот се прифатил да пишува
книга за една област - венски тром-
бемболизам, супспецијалност во
интерната медицина, клиничка мани-
фестација што го опфаќа речиси цели-
от организам. Зошто е така? Затоа што

процесот на хемостаза и тромбоза се одвива на ниво на
крвниот сад, а крвните садови се наоѓаат во секој орган и ако
нема крв, нема живот. Да се пишува за хемостазата, како
физиолошки процес, а повеќе за процесот на тромбоза, како
патолошки феномен, честопати со смртни последици, дури
и во хоспитални услови, ако навреме не се мисли и не се
дијагностицира, е голема храброст, а пред сe би рекла дека
претставува голема љубов од авторите на книгата.

Пред сe, авторот ја именува со несекојдневен термин -
венска тромбологија, првпат употребен 1845 година од
страна на Бушаман, кој можеби треба да се прифати и
денес. Доцент д-р М. Бошевски, како уредник, многу
умешно ја осмислил содржината на книгата со мал исто-
ријат, а повеќе со акцент на современиот дијагностички и
терапевтски пристап кон проблематиката. Секој од автори-
те систематски приоѓа на својот проблем, а целта им е ова
стручно четиво да послужи како помагало на лекарите, па
дури и за студентите, ако покажат поголем интерес.

Проценувајќи ја целокупната содржина на делото,
актуелноста на проблемот во повеќе специјалности, сов-
ременото изложување на проблемот, мултидисциплинар-
ниот пристап во анализата на проблемот и совладување-
то на компликациите, делото „Венска тромбологија“
треба да биде дел од достапната и користена литература
на секој лекар.

Скршениците во предел на детскиот лакот често пати се
презентираат како минорни повреди, заради што клинички
се потценуваат, а со тоа не се дијагностицираат и третира-
ат соодветно. Клиничките искуства укажуваат дека повре-
дениот лакот е причина за најголем број случаи што пред-
извикуваат инвалидитет кај дете во раст и развој. Овој
факт има особена важност, бидејќи ограничување на дви-
жењата на лакотот можат да ја детерминираат севкупната
иднина на детето, како на професионален, така и на личен
план. Поради сето ова, неопходна потреба е клиничарот
кој ги лекува овие повреди да постави егзактна дијагноза и
да го одбере најефикасниот начин на лекување. Оваа
тешка задача авторот и неговите соработници ја презенти-
раа во книгата „Хирургија на повреден детски лакот” која,

пред се, им е намента на специјали-
зантите и млади специјалисти по
општа хирургија, детска хирургија,
ортопедија, физијатрија и други
сродни медицински дисциплини.
Учебникот ќе биде и квалитетен
потсетник и извор на нови инфор-
мации на веќе оформените спе-
цијалисти. 

Книгата е поделена во два дела.
Во општиот дел се обработени раз-
војот на мислата за третманот на
скршениците на лакот, епидемио-
лошките карактеристики на скрше-

ници на лакот, анатомијата на лакотен зглоб и процесот на
осификација на дистален хумерус, консолидацијата на
фрактури, терапевтските процедури и компликациите во
третманот на скршеници на лакот, како и радиолошката
евалуација на повреден лакот. 

Во специјалниот дел книгата содржи 12 поглавја: супра-
кондиларни скршеници на хумерус; фрактури на улнарен
кондил, фрактури на улнарен епикондил, фрактури на
радијален кондил; фрактури на трохлеа и капителум; лук-
сации на лакт и епифизиолизи на дистален хумеру; фрак-
тури на проксимална улна; фрактури на проксимален
радиус; сублуксација на глава на радиус, како и рехабили-
тација кај деца со фрактури на лакот и процена на фун-
кционалните резултати по хируршкиот третман на фракту-
рите на лакот. Сите поглавја се богато илустрирани со
шематски прикази, илустрации , табеларни прикази и рен-
дгенолошки слики, како и фотографии од операции.
Експлицитно се даваат и упатства за поставување на ефи-
касна и сигурна дијагноза кај соодветен тип на скршеници.
Во одделни поглавја од овој специјален дел авторите дава-
ат и повеќе модерни терапевтски пристапи со тоа што како
најадекватен го препорачуваат хируршкиот третман, кој е
резултат на нивното долгогодишно искуство. Исто така,
тие ги презентираат и најсовремените техники коишто во
иднина треба комплетно да се евалуираат. 
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ТЕСТИРАЈ ГО СВОЕТО ЗНАЕЊЕ

Уредува проф. д-р Катица Зафировска
Од го вор: Не ма на уч ни до ка зи де ка вне су ва ње то ме со и млеч ни про из во ди го зго ле му ва ат ри зи кот за кар ци ном на

дојка, но тре ба да се при ме ну ва ба лан си ра на ис хра на за ра ди по доб ру ва ње на оп што то здравје. Кон су ми ра ње то на ме со
и млеч ни про из води, во сред ни те и по доц ни те го ди ни од жи во тот, не е пов рза но со зго ле мен ри зик за кар ци ном на дојка. 

Де нес и за на уч ни ци те и за кли ни ча ри те пра ша ње то за тоа да ли и ка ко ис хра на та мо же да вли јае на ри зи кот за кан-
цер и за не го ва та прог но за се кон тро вер зни, би деј ќи по стој ни те по да то ци се мно гу ком плек сни. Мно гу сту дии ја ис пи -
ту ва ле пов рза нос та на кон су ми ра ње то ме со и млеч ни про из во ди со ри зи кот од кар ци ном на дој ка и дош ле до раз лич ни
зак лу чоци. Во  про ек тот Pooling Project of Prospective Studies of Diet and Cancer се ана ли зи ра ни ре зул та ти те од го ле ми
прос пек тив ни сту дии кои мо ра ле да има ат нај мал ку 200 слу чаи на кар ци ном на дој ка и во кои бил оце ну ван на чи нот на
ис храна. Би ле иден ти фи ку ва ни 8 сту дии со вкуп но 351.041 же ни (воз раст 31 – 90 го дини), од кои 7.379 би ле ди јаг нос -
ти ци ра ни со рак на дој ка во те кот на пе ри о дот на сле де ње од 5-10 го дини. Би ло ис пи ту ва но кон су ми ра ње то на месо: цр -
ве но (про це си ра но месо, сла нина, кол баси, ме ле но го вед ско, хот-дог), бе ло (жи вина, риба, мор ска храна, јајца) и вкуп -
но мес ни про дукти. Од млеч ни те про из во ди ис пи ту ва но е вне су ва ње то на вкуп ни те млеч ни теч ности, на нис ко и пол -
но мас ни те про из во ди (фер ме ни ти ра ни и не фер мен ти рани), јо гурт, об ра но и пол но мас но млеко, пав лака, сла до лед и со -
лид ни про из води:  пол но мас ни фер ме ни ра ни про из води, си рења, пу тер и урда. Ре зул та ти те би ле об ра бо те ни со зе ма ње
пред вид (по де су вање) на вкуп но 14 ва ри јабли: воз раст при ме нарха, ме но па у за лен ста тус и сле дење, воз раст на прво по -
ро ду вање, фа ми ли јар на анам не за за рак на дојка, пу шење, ин декс на те лес на ма са и вне су ва ње ал ко хол и др.

Не е нај де на асо ци ја ци ја ме ѓу по ја ва та на ра кот на дој ка и вкуп но то вне су ва ње на месо, цр ве но месо, бе ло месо, вкуп -
но вне су ва ње на млеч ни теч нос ти и млеч ни со лид ни про из води. Оваа сту ди ја не го ис пи ту ва ла ефек тот на на чи нот на

под го тов ка на ме со то (на при мер, ме со под гот ве но на ви со ка тем пе ра ту ра (пр -
жење, ска ра и доб ро пе че но до точ ка на јаг ле ни су вање) ко га сод ржи хе те ро цик -
лич ни амини, ко иш то се поз на ти кар ци но гени. Се пак, сев куп ни от не дос та ток на
асо ци ја ци ја су ге рира, ге не рално, де ка не ма не са ка ни ефек ти од кон су ми ра ње то на
ме со во ре ла ци ја со ри зи кот за кар ци ном на дојка.

При каз на слу ча јот: Б.Г. е 38-го диш на учи телка, ма жена, мај ка на две деца, која, ге не рално, се чув ству ва со сем здра-
ва. Неј зи на та мај ка по чи на ла од рак на дојка, ка ко и неј зи на прва бра ту чет ка од мај чи на страна. Испла ше на е и нап ра -
ви ла по ве ќе ис пи ту вања, вклу чу вај ќи ехо со ног раф ски и ма мог раф ски прег лед (уре ден на од со две те ис пи ту вања). Би са -
ка ла да нап ра ви про ме ни во на чи нот на жи вот, осо бе но во на чи нот на ис храна, би деј ќи слуш на ла и про чи та ла на ин тер -
нет де ка вне су ва ње то на ани мал ни про те и ни и мас но тии - мно гу месо, осо бе но цр -
ве но и млеч ни про из води, го зго ле му ва ри зи кот за по ја ва на рак на дојка. Па ци -
ентка та ба ра ва ше мис ле ње за овој на чин на ис храна. Од по до лу на ве де ни те од го -
вори, до кој од го вор е нај бли зок ва ши от став?

1.  Не ма на уч ни до ка зи де ка вне су ва ње то на ме со и млеч ни про из во ди го зго -
ле му ва ат ри зи кот за кар ци ном на дојка, но тре ба да се при ме ну ва ба лан -
си ра на ис хра на за ра ди по доб ру ва ње на оп што то здравје.

2.  Да, тре ба да вне су ва ис клу чи во зе лен чук, овош тие и жи тарки, а ме со то и
млеч ни те про из во ди да ги ис клу чи од ис хра ната, би деј ќи го зго ле му ва ат
ри зи кот за кар ци ном на дојка.

3.  Да, тре ба да го про ме ни на чи нот на ис храна, но не е пот реб но ком плет но
ис клу чу ва ње на овие про дук ти - ме со и млеч ни про из во ди мо же да зе ма
1-2 па ти во ме се цот.

Дали сe зголемува ризиот за рак на дојка со
исхрана богата со месо и млечни производи?





ОС ТА ВЕ ТЕ ГО ПЕ СИ МИЗ -
МОТ ЗАД СЕ БЕ - ТОЈ СА МО
ЈА ЗГО ЛЕ МУ ВА СМРТ НОС ТА
КАЈ СР ЦЕ ВИ ЗА БО ЛУ ВАЊА
Сту ди ја на 2.267  Финци пре дуп ре -
ду ва де ка паце ин ти со ср це ви за бо -
лу ва ња кои по ка жу ва ат по го лем сте -
пен на пе си ми зам има ат зго ле мен
ри зик на смрт ност ка ко по след ица
на ср це ви за бо лу вања, ду ри и ко га
ри зи кот се ко ри ги ра со поз на ти фи -
зи о лош ки ри зич ни фак тори.  Ду -
ри121 од ис пи та ни ци те кои по чи на -
ле од ср це ви за бо лу ва ња има ле по го -
лем сте пен на пе си ми зам за вре ме на
11 го ди ни од лон ги ту ди нал но то сле -
дење, во спо ред ба со дру ги те пар ти -
ци панти.  Две те гру пи има ле ист сте -
пен на оп ти ми зам, што су ге ри ра де -
ка пе си ми за мот сам по се бе е од го -
во рен за зго ле ме на та стап ка на мор -
та ли тет. Ко га нај нис ки от и нај ви со -
ки от квартал на пе си ми зам би ле
спо ре дени, лу ѓе то од нај ви со ки от
квартал има ле 2,2 по го лем ри зик да
по чи нат од кар ди о вас ку лар но за бо -
лу ва ње от кол ку оние кои би ле во нај -
нис ки от квартал. 

BMC Public Health 2016. DOI:
10.1186/s12889-016-3764-8.

СПОРТУ ВАЈТЕ! 
Овие спорто ви мо же да ви го спа сат
жи во тот: во зе ње ве ло си пед, пли -
вање, ае ро бик, бад мин гтон, те нис и
пинг - понг.  Сту ди ја на 80.000 воз -
рас ни ли ца на над 30 - го диш на воз -
раст ја ис пи та ла пов рза нос та на
смрт ност со раз лич ни спорто ви и
има ут рвр де но де ка смрт нос та е за

47% по ма ла кај лу ѓе то кои спорту ва -
ле те нис или бад мин гтон, а ри зи кот
за кар ди о вас ку лар но за бо лу ва ње бил
на ма лен за 56 от сто. Кај оние кои
пли вале, смрт нос та би ла на ма ле на
за 28 про центи,  смрт нос та од кар ди -
о вас ку лар ни за бо лу ва ња би ла на ма -
ле на за 41 от сто,  ае ро би кот ја на ма -
лил смрт нос та за 27 про центи, а  во -
зе ње то ве ло си пед за 15 от сто.  Овие
ре зул та ти не са мо што пот врду ва ат
де ка спорту ва ње то ја на ма лу ва смрт -
носта, ту ку ука жу ва ат де ка и ви дот
на спорту ва ње има го ле мо вли ја ние
на тоа. 

Br J Sports Med. 2016.
doi:10.1136/bjsports-2016-096822.

http://bjsm.bmj.com/content/early/201
6/10/31/bjsports-2016-096822

РАЗ ГО ВО РАЈ ТЕ СО СВО И ТЕ
ДЕ ЦА - ТОА МО ЖЕ ДА ИМ
ГО СПА СИ ЖИ ВО ТОТ
Де бе ли на та е го лем проб лем, пов -
рзан со зго ле мен ри зик на ме та бо лен
син дром и дол гот рај ни здрав стве ни
проб леми. Пре венци ја та на де бе ли -
на та тре ба да за поч не уш те во дет -
ството. Ре дов ни дис ку сии за те лес -
на та те жи на и здрав је то тре ба да за -
поч нат што по рано.  Во овој прег лед
на ли те ра ту рата, ба зи ран на 32
труда, глав на та цел би ла да се из нај -
де нај до бри от на чин на ко му ни ци ра -
ње со де ца та и нив ни те се меј ства
око лу де бе ли на та и те лес на та те жи -
ина. Сту ди ја та е фи нан си ра на од
стра на на ка над си от Ин сти тут за
здрав стве но ис пи ту вање.  
Еден од нај го ле ми те проб ле ми на
оваа сту ди ја е де ка мал ку од ана ли -
зи ри ни те сту дии има ат вклу че но
мис ле ња од стра на на дет ска та пер -
спек тива, а го лем број сту дии би ле
из ве де ни во при мар на заш тита, та ка
што при ме на та на зак лу чо ци те во
дру ги здрав стве ни ус лови, на при -
мер, дол гот рај на не га или ре ха би ли -
та ци о ни ус та нови, ос та ну ва сé уш те
непоз ната. 
Obes Rev. 2016 Nov 26 [Epub ahead

of print]. doi: 10.1111/obr.12485.
PMID: 27888564

ПО ДОБ РЕ ТЕ ГО СО НОТ
Не доз во ле те не со ни ца та да ви го на -
ру ши здрав јето. Лу ѓе то кои спи јат
крат ко се под зго ле мен ри зик за кар -
ди о вас ку лар ни и мен тал ни за бо лу -
вања, до де ка лу ѓе то кои има ат не со -
ни ца и нор мал на дол жи на на со нот
има ат сли чен про фил ка ко и тие кои
се ле ку ва ни ус пеш но од не со ница.
Оваа сту дија, ба зи ра на на DSM-V
кри те ри у ми те ука жу ва де ла не со ни -
ца та со не дос та ток на сон е пов рза на
со се ри оз ни здрав стве ни проб леми.
Ре зул та ти те се од 3.911 ис пи та ника,
(со про сеч на ста рост од 46 го дини,
65.4%  же ни и 25.0% ли ца од цр на та
раса). Кон трол на та гру па се состое -
ла од лу ѓе без прет ход на ис то ри ја на
ин сом нија. 
Лу ѓе то кои има ле кра ток сон има ле
зго ле мен ри зик за ми о кар ди ја лен
ин фар кт (OR= 3.23; P<.01), мо зо чен
удар (OR= 3.79; P<.001), при ма ле ан -
ти хи пер тен зив ни ле ко ви  (OR=2.13;
P<.001) и има ле ди ја бе тес (OR=1.83;
P<.01). Оние кои има ле ин сом нија,
но нор мал на дол жи на на сон има ле
са мо зго ле мен ри зик за хи пер ли пи -
де ми ја (OR=1.40; P<.01), до де ка
оние кои има ле ин сом ни ја и пок рат -
ка дол жи на на со нот, има ле зго ле мен
ри зик за деп ре сија. 

Sleep. 2016 Sep 09 [Epub ahead of
print]. doi: 10.5665/sleep6306.

PMID: 27634805.

ГРИ ЖЕ ТЕ СЕ ЗА СВО И ТЕ
ПОМЛА ДИ КО ЛЕГИ
На ши те помла ди ко ле ги тре ба да се
ох раб рат да има ат крет ки пе ри о ди на
спи е ње за вре ме на де жур ствата.

Новини од медицината
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Спо ред проф. Jim Horne, нев ро на уч -
ник и еме ри тус про фе сор на пси хо -
фи зи о ло ги ја од Loughborough уни -
вер зи те тот во Ве ли ка Бри та нија,
вак ви те крат ки прес пи ва ња по ма га -
ат ле ка ри те да ра бо тат по добро, ја
по доб ру ва ат не га та кон па ци е ните,
ка ко и ги пра ват ле ка ри те по сре ќ ни
заш то тие ве ру ва ат де ка нив на та
здарв стве на ор га ни за ци ја се гри жи
за нив. Спо ред него, крат ки 15 ми -
нут ни прес пи ва ња на се кои 4 часа,
со ча ша ка фе прет ходно, се мно гу
ефек тивни. Ис то така, гло бал но то
ког ни тив но фун кци о ни рање, вни ма -
ни ето, бр зи на та на про це си ра ње на
ин фор ма ции, ка ко и мо тор ни те спо -
соб нос ти се зн на чи тел но по ло ши по
ноќ но де жур ство во спо ред ба со
оние ко ле ги кои има ле ма ли од мо ри
за вре ме на де жур ството. 

BMJ Careers. 2016 November 24
http://careers.bmj.com/careers/advi-

ce/Doctors_should_nap_during_nigh
t_shifts%2C_conference_hears

ВА ШЕ ТО ЗДРАВ ЈЕ 
Е ПРИ О РИ ТЕТ! 
Не доз во у вај те ин фек ци и те и хро -
нич ни те за бо лу ва ња да вли ја ат врз
ва ше то рас по ло же ние. Ин фла ма тор -
ни те про це си и нев рално-иму ни те
ин те рак ции вли ја ат врз па то ге не за та
на ни за пси хи јат рис ки за бо лу вања.
Во не о дам неш на сту дија, пе ри фер -
на та концен тра ци ја на C-ре ак тив ни -
от про те ин (CRP), мар кер на акут на
фа за на ин фла ма тор на ак тив ност,
би ла ис пи та на кај би по лар но за бо лу -
вање.
Во овој сис те мат ски прег лед на ли -
те ра ту рата, се рум ска та и плаз ма
концен тра ци ја на CRP кај па ци ен ти
со би по лар но за бо лу ва ње (де фи ни -
ра ни по DSM-IV-TR) и здра ви кон -
трол ни пар ти ци пи ен ти би ла сле -
дена: 27 сту дии би ле иден ти фи ци -
рани, со 2.161 па ци ен ти со би по лар -
но за бо лу ва ње и 81,932 здра ви кон -
трол ни суб јекти. Во спо ред ба со
здра ви те пар ти ци пи ен ти концен тра -
ци ја та на CRP би ла уме ре но зго ле -
ме на кај лу ѓе то со би по лар но за бо -

лу ва ње во пе ри о дот ко га има ле деп -
ре си ја  ( 0.67, 95% CI 0.23 to 1.11;
p=0.003) и еу ти ми ја (0.65, 0.40 to
0.90; p<0·0001) , а зна чи тел но поз го -
ле ме ни во те кот на епи зо да на ма ни -
ја (0.87, 0.58 to 1.15; p<0.0001). Зго -
ле ме ни от CRP за вре ме на епи зо ди
на деп ре си ја и ма ни ја не бил пов -
рзан со ин тен зи те тот на пси хи јат -
рис ки сим пто ми  (p=0.256 за ма ни ја
и p=0.626 за деп ре сија). Овие ре зул -
та ти пот врду ва ат де ка CRP концен -
тра ци ја та е зго ле ме на кај би по лар но
за бо лу ва ње ирес пек тив но од про ме -
ни те на рас по ло же ни ето, но е зна чи -
тел но по го ле ма за вре ме на ма нич на
епи зо да во спо ред ба со пе ри о дот на
деп ре си ја или еу ти мија.

Lancet Psychiatry. 2016;
doi:10.1016/S2215-0366(16) 30370-4.

ПРО ВЕ РЕ ТЕ ГО СЛУ ХОТ
До кол ку сте во по нап ред на ти го -
дини, на ма лу ва ње то на слу хот мо же
да би де еден од зна ци те за ми ни мал -
но ког ни тив но ош те ту ва ње (MCI),
но сé уш те не се знае да ли по стои
пов рза ност со на ма лу ва ње на слу хот
и Алц хај ме ро ва та бо лест ‘s (AD).
Но, ре зул та ти те на нај но ва та ме та
ана ли за ба зи ра на на 7.461 пар ти ци -
пи енти, вклу чу вај ќи и лу ѓе со MCI,
ука жу ва ат де ка ош те ту ва ње то на
слу хот е пов рза но со зго ле мен ри зик
за раз ви ва ње на AD . Ба рем ова е
лесно: пре венција, пре венција!

Neurol. Sci. 2016. doi:
10.1007/s10072-016-2779-3. PMID:

27896493.

НА МА ЛЕ ТО ГО 
ТЕМ ПО ТО НА РА БО ТА 
Око лу 84% од оп шти те ле ка ри се
жа лат на зго ле мен обем на ра бо та кој
ги по пре чу ва да обез бе дат ква ли та -
тив на и без бед на здрав стве на нега.
Овие ре зул тa ти се од не о дам неш на
ан ке та на 5.000 ле ка ри во Ве ли ка
Бри та нија.  Од нив, 57% се из јас ни -
ле де ка нив ни от обем на ра бо та е не -
воз мо жен, a 27% де ка зго ле ме ни от
обем на ра бо та вли јае ди рек тно на
стан дар дот на нега. Са мо 10% сме -
та ле де ка ра бот ни от обем е во ред за
да ги из вршат сво и те за дач чи од го -
вор но и без бедно. 
Вак ва слич на ан ке та е нап ра ве на и
во САД, а во неа би ле вклу че ни
20.000 ле кари. Ин те ресно, сли чен
број на ле ка ри (80%) ис то та ка сме -
та ле де ка ра бот ни от обем ги над ми -
ну ва нив ни те ка па ци тети. 

British Medical Association.
2016.Available from:

https://www.bma.org.uk/news/2016/n
ovember/workload-strain-compromi-

ses-patient-safety-finds-survey

Се раз би ра лис та ва тре ба да се на -
до пол ни и при ла го ди на ва ши те
лич ни пот ре би и цели. При ме не те ја
сво ја та фан та зи ја и не мој те да се ог -
ра ни чу ва те на стан дар д но поз на ти те
‘Но во го диш ни ре зо лу ции’, ка ко на
при мер,  “Ќе би дам по доб ро ор га ни -
зи ран....Ќе тро шам по малку, а ште -
дам по веќе...Ќе на у ча м  неш то по -
лезно... Ќе се вљу бам..”... И прид -
ржу вај те се кон нив кол ку што е
мож но по дол го - не мој те да би де те
еден од мно зинство то од 92 про цен -
ти  од лу ѓе то кои са мо по не кол ку
не де ли ја за бо ра ва ат лис та та и ја об -
но ву ва ат на ред на та го дина, се раз -
бира, со нес кри ен ен ту зи ја зам но
ма ла из држли вост.... Чес ти ти но во -
го диш ни праз ни ци и сé на ју ба во во
Но ва та 2017 го дина!
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Го ди неш на та Но бе ло ва наг ра да за дос тиг ну ва ња во об лас та
на фи зи о ло ги ја та или ме дици на та е поз дра ве на ка ко на вис ти на
зас лу жена.  Про це си те на ав то фа ги ја ко иш то ги изу чу вал ја пон -
ски от би о лог д-р Јо ши но ри  Ох суми, се од клуч на важ ност
клет ки те  да пре жи ве ат и да ос та нат здрави. Фун да мен тал на та
важ ност на ав то фа ги ја та е препоз на е на ду ри по ис тра жу ва ња та
на д-р Ох суми. Тој во 1993 го ди на  от кри 15 ге ни ко иш то се
клуч ни за ав то фа ги јата, а во на та мош ни те ис тра жу ва ња кло ни -
ра ше не кол ку од нив во клет ки на квас ни ци и на ци цачи. Ге ни -
те за ав то фа ги ја и ме та бо лич ки те па тиш та ко иш то тој ги от крил
кај квас ни ци те се на о ѓа ат и кај по ви со ки те ор га низми, вклу чу -
вај ќи ги и лу ѓето. Му та ци и те кај овие ге ни мо же да пре диз ви -
ка ат раз ни  бо лести. 

Што е ав то фа гија?

Тер ми нот ав то фа ги ја е “ско ван” во 1963 го ди на од бел гис ки -
от на уч ник Christian de Duve, кој што бе ше еден од до бит ни ци -
те на Но бе ло ва та наг ра да од об лас та на ме дици на та во 1974 го -
дина,  до де ле на за от кри ва ње то на кле точ на та струк ту ра и ор -
га ни за ција. 

Ав то фа ги ја та (са мо ја де њето) всушност е би о лош ки от ре цик -
ли рач ки сис тем кој што ги разгра ду ва ста ри те и опас ни про те и -
ни и ги прет во ра во но ви гра деж ни бло ко ви за клет ките. Ис ти -
от про цес ги от стра ну ва па то ге ни те кои ги на па ѓа ат клет ки те и
го спре чу ва соз да ва ње то на грут ки од про те и ни кои мо же да до -
ве дат до ра зо ру вач ки бо лести. 

Се кој днев но чо ве кот тре ба да на до мес ти око лу 200-300 г.
про те ини. На се кои 2-3 ме сеци, се кој про те ин во на ше то те ло
се об но вува. Овие 200-300 г. про те и ни се соз да ва ат за ра ди ав то -
фа ги јата. Ние се кој дне во вне су ва ме про те и ни со хра ната, око -
лу 70 г., но тоа не е до вол но за да се за до во ли ба ра ње то за соз -
да ва ње на но ви про те ини. За ра ди ме ха низ мот  на ав то фа ги ја
на ше то те ло е спо соб но да се пот пре на не кои од соп стве ни те
про те ини, на ош те те ни те или „ос та рени“ про те и ни се ре цик ли -
ра ат со оваа со фис ти ци ра на ма ши не рија, та ка што мо же ме да
оп ста не ме и да пре жи ве еме. Д-р Yoshinori Ohsumi ве ли  “....чо -

веч ко то те ло се ко гаш го пов то ру ва авто-де ком по ни рач ки от
про цес, или ка ни ба ли зам, та ка што по стои фин ба ланс ме ѓу
фор ми ра ње то и де ком по ни ра њето. И, всушност, тоа е жи во тот.”

Во те кот на гла ду вање, клет ки те ги разгра ду ва ат про те и ни те
и не е сенци јал ни те ком по нен ти и по тоа пов тор но ги ко рис тат за
соз да ва ње на енер гија. Клет ките, ис то така, ја ко рис тат ав то фа -
ги ја та за да ги ра зо рат бак те ри и те и ви ру си те кои ги на па ѓаат,
ис пра ќај ќи ги за ре цик ли рање. Клет ки те ја ко рис тат ав то фа ги -
ја та и за от стра ну ва ње на ош те те ни те струк тури. 

Дег ра да ци ја та  – цен трал на фун кци ја на си те жи ви клетки

Пред око лу ше е се ти на го ди ни на уч ни ци те за бе ле жи ле де ка
еден спе ци ја ли зи ран кле то чен ком партмент во кле точ на та ор -
га нела, на ре чен ли зо зом, сод ржи ен зи ми кои ги ди гес ти ра ат
про те и ните,  јаг ле но род ни те хид ра ти те и ли пи дите. Ли зо зо мот
фун кци о ни ра ка ко ра бо тил ни ца за разград ба на це лу лар ни те
кон сти ту енти. Ед на де це ни ја по доцна, оп сер ви ра но е де ка го ле -
ма ко ли чи на на кле точ на сод ржина, ду ри и це ли ор га нели, мо -
же да се нај дат во ли зо зо мот.  Се чи ни де ка клет ки те има ат
стра те ги ја за дос та ву ва ње на го ле ма ко ли чи на на ма те ри јал до
ли зо зо мот. На та мош ни те ис тра жу ва ња от кри ле нов тип на ве -
зи ку ла ко ја го тран спор ти ра це лу лар ни от ма те ри јал до ли зо зо -
мот за да би де разгра ден (фи гу ра 1). Но во от кри е ни те ве зи ку ли
се на ре че ни ав то фа го зоми.

Во те кот на се дум де сет ти те и осум де сет ти те го ди ни на ми на -
ти от век ис тра жу ва чи те се фо ку си ра ле на рас вет лу ва ње на уш -
те еден сис тем за дег ра ди ра ње на про те и ни на ре чен „про те а -
зом“. Но, ме ха низ мот на дег ра да ци ја на про те и ни со овој сис -
тем не об јас ну вал ка ко клет ки те се ос ло бо ду ва ат од по го ле ми -
те про те ин ски ком плек си и ис тро ше ни ор га нели.    

Ох су ми ги сту ди рал клет ки те на квас ни ци би деј ќи се лес ни
за сту ди ра ње и чес то па ти се ко рис тат ка ко мо дел за ху ма ни те
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„Нo бе л“ за д-р Јо ши но ри  Ох су ми за 
открието на ме ха низ мот на ав то фа ги ја во клет ки те 

Јо ши но ри  
Ох суми

Д-р Јо ши но ри  Ох су ми (Yoshinori Ohsumi) е ро ден
во 1945 во Фу ку ока, Ја по нија. Док то ри рал на Уни -
вер зи те тот во То кио во 1974 г. За поч нал да ис тра -
жу ва на по ле то на хе ми јата, но ут врдил де ка та му
не ма мно гу мож нос ти и пре диз ви ци за ис тра жу ва -
ње и про до жил во об лас та на мо ле ку лар на та би о -
ло гија. Пост док тор ски те сту дии ги по ми нал во
Уни вер зи те тот Rockefeller во Њу јорк ка де што сту -
ди рал in vitro фер ти ли за ци ја на глу вци. По тоа, ја
изу чу вал дуп ли ка ци ја та на ДНК кај квас ници. Ра -
бо теј ќи  во На ци о нал ни от инс ти тут за ба зич на би о -
ло ги ја во Ока за ки и од 2009 го ди на ка ко про фе сор
на то кис ки от Ин сти тут за тех но ло гија, за поч нал да
ги изу чу ва струк ту ри те во ко иш то кле точ ни те ком -
по нен ти се разгра ду ваат, што ре зул ти ра ше со от -
кри ти ја та за ко иш то ја до би Но бе ло ва та наг ра да за
фи зи о ло ги ја или ме дици на за 2016 го дина.

Фи гу ра 1. Кле точ на струк ту ра – ли зо зом и ав то фа го зом
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клет ки и се осо бе но ко рис ни за иден ти фи ка ци ја на ге ни те ко -
иш то се важ ни за ком плек сни те кле точ ни фун кции. Но, се со о -
чил со го лем пре диз вик. Имено, тие клет ки се мно гу ма ли и
нив ни те струк ту ри не мо же лес но да се разгра ни чат со мик ро -
скоп и за тоа не бил си гу рен да ли ав то фа ги ја та во оп што по стои
во тие ор га низми. Тој ре зо ни рал де ка ако мо же во ва ку о ла та
(ко ја од го ва ра на ли зо зо мот во клет ки те на ци ца чите) да го пре -
ки не про це сот на разград ба до де ка про це сот на ав то фа ги ја е ак -
ти вен, то гаш ав т фа го зо ми те тре ба да се аку му ли ра ат внат ре во
ва ку о ла та и да ста нат вид ли ви под мик ро скоп. За тоа, за са дил
кул ту ра од му ти ра ни квас ни ци на кои им не дос та су ва ле ва ку -
ол ски те ен зи ми за разград ба и ис тов ре ме но ја сти му ли рал ав то -
фа ги ја та пре ку из глад ну ва ње на клет ките. Ре зул та ти те би ле из -
не на ду вачки! Во те кот на са мо не кол ку ча со ви ва ку о ли те би ле
ис пол не ти со ма ли ве зи ку ли – ав то фа го зо ми кои не би ле
разгра дени, со што до ка жал де ка ав то фа ги ја та по стои во клет -
ки те на квас ни ци те (фи гу ра 2).  Ка ко сле ден че кор, д-р Ох су ми
сту ди рал ил јад ни ци му тан ти на квас ни ци те (де сен па нел) и
иден ти фи ци рал 15 ге ни кои се есенци јал ни за ав то фа ги јата.

Ох су ми раз мис лу вал де ка оваа аку му ла ци ја на ав то фа го зо ми
не би се ја ви ла ако ге ни те кои се важ ни за неа се инак ти ви раат.
Тој ги из ло жил клет ки те од квас ни ци на хе ми ка лии ко иш то
пре диз ви ка ле слу чај ни му та ции во мно гу ге ни и по тоа ја ак ти -
ви рал ав то фа ги јата. Во те кот на ед на го ди на од сво е то от кри тие
на ав то фа ги ја та кај квас ни ците,  Ох су ми ги иден ти фи ци рал
први те ге ни ко иш то се есенци јал ни за ав то фа ги ја та и по тоа во
се ри ја сту дии фун кци о нал но ги ка рак те ри зи рал про те и ни те
кои ги ко ди ра ат овие гени. Ре зул та ти те по ка жа ле де ка ав то фа -
ги ја та ја кон тро ли ра кас ка да од про те и ни и про те ин ски ком -
плекси, се ко ја ре гу ли рај ќи раз ли чен ста ди ум на ини ци ја ци ја и
фор ми ра ње на ав то фа го зо мот (фи гу ра 3). 

Д-р Ох су ми опи шал на кој на чин стрес сигна ли те ја за поч ну -
ва ат ав то фа ги ја та и го опи шал и ме ха низ мот со кој про те и ни те
и про те ин ски те ком плек си ги про мо ви ра ат раз лич ни те ста ди у -
ми на фор ми ра ње на ав то фа го зо мите. 

Зош то е важ на ав то фа ги јата?

По иден ти фи ка ци ја на ма ши не ри ја та за ав то фа ги ја кај квас -
ни ците, мно гу бр гу ста на ло јас но де ка иден тич ни ме ха низ ми
опе ри ра ат и во на ши те клетки. Де нес, зна е ме де ка ав то фа ги ја -
та кон тро ли ра важ ни фи зи о лош ки фун кции и де ка е од го вор на
за бр зо то снаб ду ва ње со го ри во за енер ги ја и за гра деж ни те
бло ко ви пот реб ни за об но ва на це лу лар ни те ком по ненти. За тоа,
та а  има клуч на важ ност за кле точ ни от од го вор на гла ду ва ње то
и на дру ги те ви до ви стрес. Овој про цес се мис ли де ка зас тра -
ну ва кај канце рот, ин фек тив ните, иму но лош ки те и нев ро де ге -
не ра тив ни те  бо лести, а ис то та ка и во про це сот на ста ре ење.
По ин фек ција, ав то фа ги ја та мо же да ги ели ми ни ра ин траце лу -
лар ни те бак те рии и ви руси. Таа учес тву ва и во раз во јот на ем -
бри о нот и ди фе ренци ја ци ја та на клет ките, во ели ми на ци ја на
ош те те ни те про те и ни и ор га не ли и е ме ха ни зам за кон тро ла на
ква ли те тот кој е кри ти чен за спро тив ста ву ва ње на не га тив ни те
по след ици од ста ре е њето.

На ру шу ва ње то во про це сот на ав то фа ги ја се пов рзу ва и со
ди ја бе те сот тип 2, канце рот и не кои бо лес ти кои се ја ву ва ат во
ста роста. Му та ци и те во ге ни те за ав то фа ги ја мо же да пре диз -
ви ка ат ге нет ски бо лести. Со про це сот на ав то фа ги ја се от стра -
ну ва ат и про те и ни те ко иш то аб нор мал но се нат ру пу ва ат во
клет ки те на мо зо кот, што е важ но за сос тој би ка ко што се Хан -
тин гто но ва та и Пар кин со но ва та бо лест и за не кои фор ми на де -
менција, ка ко Алц хај ме ро вата. До кол ку ав то фа ги ја та не би де -
лу вала, овие бо лес ти би се ма ни фес ти ра ле мно гу по ра но во те -
кот на жи во тот и би би ле по аг ре сивни. 

Де нес се спро ве ду ва ат ин тен зив ни ис тра жу ва ња за раз вој на
ле ко ви кои мо жат да де лу ва ат на ав то фа ги ја та кај раз лич ни бо -
лести. Д-р Ох су ми от ка ко раз брал де ка ја до бил Но бе ло ва та
наг ра да из ја вил де ка во све тот се во тек по ве ќе од 40 до 50 кли -
нич ки сту дии кои тес ти ра ат раз лич ни ин хи би то ри или ак ти ва -
то ри на ав то фа ги ја та и де ка мно гу де та ли за ав то фа ги ја та доп -
рва тре ба да се раз јас нат и се на де ва де ка помла ди те на уч ни ци
ќе му се прид ру жат во ба ра ње то на од го во рите. “Са кам да им
ка жам на мла ди те лу ѓе де ка не мо же се ко гаш во на у ка та да се
по сти гне ус пех, но важ но е да се од го во ри на пре диз ви ците”.  

Подготвила
Проф. д-р К. Зафировска

Фи гу ра 3. 
Ав то фа ги ја та е 
кон тро ли ра на од 
кас ка да на про те и ни 
и про те ин ски 
ком плек си 

Фи гу ра 2. Ек спе ри мен тот кој што до ка жал де ка 
ав то фа ги ја та по стои во клет ки те на квас ни ци 

Контролна
клетка

Изгладнета
клетка

Вакуоли Ауто-
фагозом 15 гени
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Хрватска
Да, договорна финансиска обврска и

обврска за одработување по
завршување на специјализацијата

Австрија Не

Естонија Не

Германија Не

Унгарија Не

Ирска Не

Италија Не

Литванија Не

Малта Не

Холандија Не

Норвешка Не

Португлија Не

Словенија Да, договорна обврска за одработување
по завршување на специјализацијата

Шведска Не

Регион 

ИСТРАЖУВАЊЕ НА КОМИСИЈАТА ЗА МЛАДИ ДОКТОРИ НА ХРВАТСКАТА ЛЕКАРСКА КОМОРА

Специјалистичко усовршување на докторите 
Министерството за здравство на Хрватска во јули годинава

донесе нов Правилник за измени и дополнување на
Правилникот за специјалистичко усовршување на докторите на
медицина со кој се пропишува и обврска на специјализантите за
потпишувањето на договор за меѓусебните права и обврски и
останувањето во матичната установа  по завршувањето на спе-
цијалистичкото усовршување. Доколку специјализантот не ги
исполни своите обврски мора да ги плати трошоците за спе-
цијализацијата кои, според новиот Правилник,  како и во сите
други земји на ЕУ, не ги опфаќаат трошоците за бруто плата
која за време на специјалистичкото усовршување им е исплату-
вана на специјализантите врз основ на договор за работа. Иако
Хрватската лекарска комора предложи примена на новиот
Правилник, голем број установи не понуди потпишување на
изменетите договори. 

Комисијата за млади доктори на Хрватската лекарска комора,
поттикнато од сложената состојба во која не се почитува
Правилникот кој е во сила, побара мислење и поддршка од
европската асоцијација на млади доктори (European Junior
Doctors, ЕЈД) која ги застапува повеќе од 300.000 млади доктори
од ЕУ.  ЕЈД им даде целосна поддршка на Комисијата и на сите
млади доктори во Хрватска  и јавно објави писмо на поддршка
во  кое ги потенцира квалитетната едукација и работните услови
како примарни чинители кои можат да влијаат на намалување на
заминувањето на млади доктори од Хрватска. 

Анкета во 14 членки на ЕУ

Комисијата за млади доктори на Хрватската лекарска комора
спроведе анкета меѓу претставниците на ЕЈД од 14 држави член-
ки на ЕУ, во периодот од 15 до 30 август 2016 година. На праша-
њата одговараа специјализанти и млади специјалисти. прашања-
та се однесуваа на структурата на програмите за специјалистич-
ко усовршување, начинот на финансирање и стипендирање на
специјализациите, договорните обврски и другите карактеристи-
ки што произлегуваат од специјализациите како процес на струч-
но усовршување на докторите на медицина во тие држави.

Хрватските специјализанти во најлоша положба

Од  15 држави опфатени во анкетата само во Словенија и
Хрватска постои  некаква форма обврска на специјализантите
кон  установата и/или државата – обврска да се одработат опред-
елен број години  во установата/земјата  за која се специјализира
или финансиска обврска во случаи на прекин на специјалистич-
кото усовршување.  Таквиот начин на договарање на меѓусебни-
те односи нема во другите земји членки на ЕУ, дури ни во оние
кои низ историјата  територијално и административно припаѓале
на други сојузи/држави и имале некој облик на договорна
обврска во минатото. Треба да се нагласи дека во трошоците на

Постојат ли финансиски обврски 
на специјализантите кон установата 

или друга институција  ( фонд, држава) 
или обврска за одработување 
на определен број години во 

установата/државата по стекнувањето на 
статусот специјалист  или во случај на 

прекин на специјализацијата?

Држава



Министерството надлежно Здравствените установи во согласност со Здравствените установи од
за здравство Министерството надлежно за здравство средствата на ХЗЗО

Не

Лекарската комора Лекарската комора Здравствените установи во кои се Да
спроведува специјализацијата 

Универзитетот Универзитетот во согласност со Универзитетот во согласност со Понекогаш
Министерството за социјална политика Министерството за социјална политика

Здравствените установи во кои
Здравствените установи во кои се 

Лекарската комора
се врши специјализацијата 

спроведува специјализацијата од Да
државните средства за здравство

Организацијата на Националниот совет за Централизирано од државните Главно не
докторите специјализанти специјалистичко усовршување средства за здравство

Заеднички Лекарската комора, 
Здравствените установи во кои се Здравствената установа од средства 

Менторство 
здравствените установи и 

спроведува специјализацијата на Министерството за здравје
формално 

Министерството за здравство не постои 

Министерството за Министерството за наука и образование Министерството за финансии Понекогаш
наука и образование

Министерството за Универзитетите Централизирано од државните Не
наука и образование средства за здравство

Министерството за здравство Независна државна комисија Министерството за здравство Да

Лекарската комора Здравствените установи во кои Централизирано од државните Да
се спроведува специјализацијата средства за здравство

Заеднички Лекарската комора Здравствените установи во кои се 
Заеднички Лекарската комора и 

и Министерството за здравство спроведува специјализацијата 
здравствените установи во кои се Не

спроведува специјализацијата 

Лекарската комора Заеднички Лекарската комора и Министерството за здравство Не
Министерството за здравство

Лекарската комора Лекарската комора Централизирано од државното Да
осигурително друштво

Здравствените установи во кои се 

Лекарската комора Здравствените установи во кои се спроведува специјализацијата од Да
спроведува специјализацијата средства на единицитена регионалната  

и локалната самоуправа

на медицина во државите членки на ЕУ

Кој го надгледува 
спроведувањето на 
специјалистичкото 

усовршување?

Кој ги распишува специјализациите? Кој ги финансира специјализациите?

Има ли 
слободен 
избор на 
ментор?
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специјализацијата во Словенија влегуваат иск-
лучиво вистинските трошоци за самата едука-
ција на младите доктори, а никако сумите на
заработените плати или дополнителни фиктив-
ни трошоци.Анкетата потврди дека специјали-
зантите во Хрватска (и Словенија) автоматски
се во понеповолна состојба во споредба со коле-
гите во ЕУ: Со тоа се добива впечаток дека
недоволно се вреднува нивната работа  за време
на специјализацијата, па оттаму и незадовол-
ството и желбата за заминување во странство.

Значајна улога на лекарските комори

Во анкетата е испитан и начинот на распишу-
вање на специјализациите, како и тоа кои инсти-
туции се надлежни за нивното спроведување.
Резултатите се разликуваат по држави, но по
правило е присутна значителна улога на лекар-
ските комори во спроведувањето на специјалис-
тичкото усовршување.  Покрај лекарските комо-
ри, значајна улога имаат и органите на државна-
та управа кои се надлежни за здравството, како
и телата надлежни за науката и образованието.  

Финансирање од државниот буџет

Начинот и дистрибуцијата на  финансирањето
на специјалистичкото усовршување  е различно
во државите членки на ЕУ, а има случаи кога тие
понекогаш се разликуваат и внатре во некоја
држава, кон единиците на регионалната и
локалната самоуправа. Сепак во повеќето земји
специјализациите се финансираат од државниот
буџет преку различни  тела на државната упра-
ва. Трошоците за специјализацијата во Хрватска
(трошоците за главниот ментор, менторот и
коменторот, трошоците на здравствените уста-
нови каде се врши специјалистичкото усовршу-
вање, трошоците за последипломските спе-
цијалистички студии, трошоците за завршниот
и специјалистичкиот испит, трошоците за
книшката за специјалистичкото усовршување
на докторот на медицина, трошоците за дневни-
кот на работа  на докторот на медицина спе-
цијалистичко усовршување) ги финансираат
работодавците (матичните установи), а средст-
вата за таа намена им ги обезбедува Хрватскиот
завод за здравствено осигурување. 

Незадоволство од менторите

Анкетата за задоволството на младите лекари
во Хрватска покажа нивното големо незадовол-
ство со определените ментори. Тоа делумно би
можело да се реши со слободен избор на мен-

тор, што е веќе препознато во ЕУ:  Во повеќето
држави кои се опфатени во анкетата постои сис-
тем кој овозможува слободен избор на ментор,
додека во Хрватска  таква можност засега не
постои. Со редефинирањето на системот на
менторство секако би се овозможила подбра
едукација на младите доктори.

Работа без специјализација

Сите држави, освен Естонија и Италија, имаат
посебен закон или некој подзаконски акт кој го
регулира подрачјето на специјалистичкото
усовршување.  Можностите за добивање држав-
ни/институционални стипендии за специјализа-
ции постои само во Унгарија, Латвија и
Словенија.  Во повеќето држави е овозможена
самостојна работа на младите доктори  без спе-
цијализација во здравствениот систем.
Исклучок се Германија, Австрија, Италија и
Словенија, каде таква можност не постои. 

Резултатите од анкетата  даваат увид за спе-
цијалистичкото усовршување на докторите на
медицина по земјите на ЕУ.  Иако имаат и заед-
нички точки меѓу државите, системите за про-
пишување, надзор и финансирање на програми-
те за специјалистичко усовршување се разлику-
ваат, најмногу во делот на институциите и уста-
новите кои се одговорни за нивно спроведува-
ње, со важна напомена дела само Хрватска ( и
Словенија) се издвојуваат во негативен смисол.
Не постои совршен модел  за управување со
специјалистичкото усовршување, но во
Хрватска, секако, има простор за напредок.

Ист третман на сите специјализанти 

Нагласуваме дека во секој пропис кој се одне-
сува на специјалистичко усовршување на докто-
рите на медицина  треба да се обезбеди еднаков
третман на сите специјализанти, а тоа се одне-
сува и на специјализантите по семејна медици-
на  кои треба да се изедначени во нивните права
со другите доктори во Хрватска. 

Потребно е, значи, да се ревидира целиот сис-
тем на спроведување на специјалистичкото
усовршување на докторите за медицина заради
негово подобрување, што подразбира подобра
едукација и работни услови, можност за мобил-
ност на територија и во системот на Хрватска и
ЕУ, како и создавање на правни рамки со кои
прецизно ќе се регулира оваа област, а во сог-
ласност со уставот на Р. Хрватска. 

(„Лјечничке новине“)

Во Хрватската
лекарска комора

проценуваат
дека вкупниот
трошок за спе-
цијализација,

според новите
правила, не би

бил поголем од
околу 6.500 евра.

Нема прецизни
податоци колку
до направените
измени чинела

специјализа-
цијата, но

отштетните
побарувања на
болниците  беа

астрономски 

Регион 
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Ле ка ри те од стран ство ка ко и дру ги от
ме дицин ски пер со нал од зем ји те член -
ки на ЕУ, но и од дру ги те држави, во
Сло ве ни ја не ма да мо же ве ќе ле гал но да
се вра бо тат ако не до ка жат де ка ак тив но
го вла де а т  сло ве неч ки от ја зик. Ова е
од лу ка та на вла да та на Сло ве ни ја во
пред лог-за ко нот кој ја ре гу ли ра ор га ни -
за ци ја та на јав на та здрав стве на деј ност
од  по че то кот на но ем ври го ди нава. 

Ле ка рите, ме дицин ски те сес три, дип -
ло ми ра ни те ба би ци и ма гис три те по
фар ма ци ја  спо ред овој пред лог- за кон,
за да мо жат да ра бо тат во Сло ве ни ја ќе
тре ба да при ло жат до каз де ка има ат ви -
сок сте пен Ц1 на поз на ва ње на сло ве -
неч ки от ја зик кој им овоз мо жу ва ко му -
ни ка ци ја со ко ле ги те и па ци ен тите, ка -
ко и пи шу ва ње на на оди, упа ти и ре -
цепти, е став на вла да та на пре ми е рот
Ми ро Це рар.

За дру ги те странци кои ве ќе ра бо тат
или кон ку ри ра ат за ра бо та во сло ве неч -
ко то здрав ство ќе ва жи пра ви ло то де ка
мо ра нај мал ку да има ат сте пен на зна -
е ње на сло ве неч ки от ја зик Б2, што ќе
го про це ну ва нив ни от ра бо то да вец.  Во
сло ве неч ко то здрав ство ра бо тат по мал -
ку од 6.000  док то ри на ме дици на и на
сто ма то ло гија, а спо ред про це ни те на
син ди ка тот на док то ри те не дос та су ва ат
нај мал ку 1.000  док то ри за да се дој де
до ев роп ски от про сек за број на ле ка ри
на по пу ла ци ја та ко ја ја пок ри ваат.  Спо -
ред нап ра ве ни те про ек ции, до 2025 го -

ди на во Сло ве ни ја по ра ди ста ре е ње то
на на се ле ни е то и за ми ну ва ње то на док -
то ри те во пен зи ја и дел во стран ство ќе
тре ба да се вра бо тат 1.800 док тори, а
нај мно гу се ба ра ат док то ри по се меј на
ме дици на и aнес те зи о лози, осо бе но во
се ве ро ис точ ни от ре ги он на зем јата. Не -
о дам на во сло ве неч ка та јав ност вис тин -

ска по ле ми ка пре диз ви ка хо но рар но то
вра бо ту ва ње на анес те зи о ло зи од
Истра, Хрват ска, во Кли нич ки от цен тар
во Ма ри бор,  ре ги он во кој во мо мен тов
не дос та су ва ат око лу 300 док тори, по ра -
ди тоа што спо ред нив ни те сло ве неч ки
ко ле ги со нив не мо же доб ро да ко му ни -
ци ра ат за тоа што не го знaе ле сло ве неч -
ки от ја зик. 

Огра ни че ни те нас тав ни ка па ци те ти
на Ме дицин ски от фа кул тет во Љуб ља на
и но ви те сту дии на ме дици на во Ма ри -
бор кои се ак тив ни са мо 10 го дини, Сло -
ве ни ја со го ди ни бе ше ори ен ти ра на на
“увоз” на ле кари, но и друг ме дицин ски
ка дар, пред се, од прос то ри те на по ра -
неш на та СФРЈ, што по оса мос то ју ва ње -
то на овие држа ви ка ко прак ти ка зна чи -
тел но се про ретчи.

СЛО ВЕ НИ ЈА 

Вра бо ту ва ња са мо на ле ка ри од 
стран ство кои доб ро вла де ат сло ве неч ки 

Во Ре пуб лич ки от фонд за здрав стве но
оси гу ру ва ње на Срби ја кон кра јот на но -
ем ври поч на пот пи шу ва ње то на по себ ни
до го во ри со 11 фар мацевт ски ком па нии
со што се соз да ва ат мож нос ти 18 ино ва -
тив ни ле ко ви за воз рас ни и пет за де ца
да  би дат ста ве ни на по зи тив на та лис та и
да ста на т  дос тап ни на то вар на оси гу ру -
ва њето. 

Ова е прво про ши ру ва ње на по зи тив -
на та лис та со ино ва тив ни ле ко ви по пет
го дини. За ста ва ње то на овие ле ко ви на
лис та та се из дво е ни ре чи си ед на ми ли -
јар да ди нари, а од лу ка та за тоа кои ле ко -
ви ќе би дат во прва та при о ри тет на гру па
на про ши ру ва ње то е до не се на од по себ -
на ек сперт ска  ко ми сија.  

Ми нис те рот за здрав ство на Србија,
Зла ти бор Лон чар, прет ход но за ме ди у -
ми те по јас ни де ка ста ну ва збор за но ви
ле ко ви кои ве ќе се при ме ну ва ат во зем ји -
те на ЕУ и во ре ги о нот. 

„Ле ко ви те да се ста ват на лис та ба раа

здру же ни ја та на па ци енти, но на ши те
струч ни ко ми сии про це ну ва ат кои од тие
ле ко ви се нај до бри и има ат нај до бар
ефект”, об јас ни тој. При о ри тети, спо ред
него, ќе би дат де цата, мла ди те и за бо ле -
ни те од кар ци ном. Пла нот, ка ко што ис -
так на Лон чар,  при о ри те ти те да се оп ре -
де лат прво за на ред ни те че ти ри го дини,
а на стру ка та е да оп ре де ли што е не оп -
ходно.   

Над леж ни те на ја ву ва ат де ка во ид ни -
на ино ва тив ни те ле ко ви кон ти ну и ра но
ќе би дат до да ва ни на по зи тив на та
листа. “Тоа зна чи де ка точ но ќе се знае
ди на ми ка та кој ино ва ти вен лек се во ве -
ду ва оваа, а кој на ред на та го дина.  Ние
ра бо ти ме на при о ри те ти и рас по ред до
2020 го дина. При о ри тет се оние кои
има ат нај до бар ефект”, ве ли ми нис те рот
Лон чар.  

Над леж ни те на ја ву ва ат де ка во ид ни -
на ино ва тив ни те ле ко ви кон ти ну и ра но ќе
би дат до да ва ни на по зи тив на та листа. 

По зи тив на та лис та про ши ре на со 23 ино ва тив ни ле ковиСРБИЈА
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Бал кан ско то првен ство за док то ри во те -
нис, кое се од ржа кон сре ди на та на сеп тем -
ври го ди на ва во Бе лек, Тур ција,  е тур нир на
кој по 25-ти пат учествуваше и еки па од
Македонија составена од че ти ри  доктори и
две придружни лица. Ова е пет то учес тво на
док тор ска те нис ка еки па од Македонија на
Балканско првенство во Турција (по
Истанбул 1996 и 2001 год., Памукале,
Денизли 2006 год. и Белек, Анталија 2011
година). Турнирот се одржа во ексклузниот

хотел ”Риу  Каја” во Белек, 30 километри
источно од Анталија, на 10 земјани терени,
во истиот хотелски комплекс и тениски клуб
на кој се играше и првенството пред пет
годни. 

За жал, ова беше првенство со најмал број
учесници досега. Главната причина се сос-
тојбите во Турција, терористичките напади
и вонредната состојба по државниот удар, а
секако и далечината на местото на одржува-
ње на тур ни рот  и релативно високите цени

ТЕНИС 

Спорт

На 29.Балканско 
првенство за доктори
во тенис, што се одржа
кон средината на сеп-
тември годинава, 
учествуваа најмал број
доктори досега

Турнирот во Белек го одржа 
континуитетот на  Балканските првенства

Екипата на Македонија вп Белек, Турција Носителите на трофеите во категоријата доктори 60+
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за авионски превоз. Грција го откажа учест-
вото, а од Бугарија и Романија учествуваа по
8, односно 6 доктори, или заедно со при-
дружни ците, околу 25 лица. Се разбира,
бројот на учесници од Турција беше над 30.
Имаше предлози, особено од Грција, да не се
одржи првенството, да се одложи за идната
го дина, но организаторот не попушти со
образложение дека се е под контрола. На
крајот можеме сло бод но да заклучиме дека
не згрешија, бидејќи важен е континуитетот,
а политичката нестабилност и тероризмот, за
жал, се чини,  ќе бидат наше секојдевие и во
иднина.  

Во ваква состојба резултатите и играта беа
во втор план. Единствениот пехар за
Македонија го освои д-р Никола Пановски
во категоријата доктори 60+, освојувајќи го
третото место. Ова е негов 12-ти трофеј, од
нив по шест пехари поединечно и во двојки,
од 23 првенства на кои има учествувано.  На
првенството учствуваа и д-р Вело Марковски
и д-р Мирослав Гроздановски во катего-
ријата 50+, ка ко и д-р Љубомир
Димитровски, кој инаку жи вее и работи во
Малта, во категоријата 40+. 

Првенството беше одлично организирано,
во ексклузивен хотелски ком плекс, со
мноштво тениски терени, терен за голф, клуб
за јавање и дру ги сод ржини. Единствени
недостатоци, ако та ка мо же да се каже, беа
далечината, 1.700 километри од Скопје,
релативно високата цена на сместувањето,
ка ко и топлото и влажно време. Вонредната
состојба воопшто не се чувствуваше, а хоте-
лите беа полни. Главното мото во говорите
на дел од гостите на свеченото отворање на
првенството гласеше “Ние сме херои”, во
смисла, и покрај сите опасности сме при-
стигнале!!! За нас, кои патувавме со сопстве-
но возило до Анталија и ми нав ме 3.500 кило-
метри во двата правци, оваа изјава делуваше
изнасилено. По се дум 7 дена all inclusive пре-
с тој, на свеченото затворање никој не го
спомна ова таканаречено “херојство”. 

Следното, јубилејно 30. Балканско првен-
ство за доктори во тенис ќе се одржи од 3 до
9 сеп тем ври  2017 година во Бугарија, а во
“игра” се Албена или Дуни кај Созопол, поз-
нати одморалишта на брегот на Црното
Море.  

Проф. д-р Никола Пановски

ИН МЕМОРИАМ

Про фе сор д-р Здравко Тро ја ча нец, ре до вен про фе сор на Ме дицин ски от фа -
кул тет при Уни вер зи те тот „Све ти Ки рил и Ме то диј“ во Скопје, дол го го ди шен
ди рек тор на Ин сти ту тот за фи зи о ло ги ја и ек спе ри мен тал на ме дицина, про фе -
сор на по ве ќе фа кул те ти во зем ја ва и над вор од неа,  спе ци ја лист по спорт ска
ме дицина, чо ве кот кој це ли от ра бо тен век, а и пе ри о дот по пен зи о ни ра ње то го
по све ти во на учно-ис тра жу вач ка и здрав стве на деј ност. Не го во то дол го го диш -
но ис кус тво ка ко  нас тав ни к  е пре то че но во го лем број учеб ни по ма га ла и мно -
гу на уч ни тру дови, кои и де нес ка се зна чај ни и се ко рис тат од сту ден тите, док -
то ри те по спорт ска и фи зи кал на  ме дицина, лу ѓе то со до бар  „вкус“ од на уч на -
та фела, ка ко  и спорт ски те тре нери.

Про фе сор д-р Здравко Тро ја ча нец е ро ден во Заг реб на 7 мај 1933 год. Тат ко
му Ме то диј бил ле кар кој да леч на та 1927 год. дип ло ми рал на Ме дицин ски от
фа кул тет „Фрае“ во Бер лин, Гер ма нија, а мај ка му Ма ри он ка дип ло ми ра ла со -
ло пе е ње на  францус ки ко леџ. „Непо слу шноста“ на не го ви от тат ко би ла каз -
не та со на ред ба „ако са каш да би деш док тор, мо жеш да ра бо тиш са мо од дру -
га та стра на на Са ва, па за тоа не го во то се меј ство нај нап ред прес то ју ва ло во Ша -
бац, а по тоа и во Заг реб. Пред по че то кот на Вто ра та свет ска војна, ко га имал
са мо осум го дини, пред на ле тот на ус таш ки те сили, се меј ство то се вра ти ло од
Заг реб во Ма ке до нија, по точ но во При леп, од ка де што се и нe го ви те ко рени.
Сред но учи лиш те и Ме дицин ски фа кул тет зав ршу ва во Скопје, ка де што дип -
ло ми ра во да леч на та 1959 год. Ди фе ренци ран спорт ски ле кар ста ну ва од 1959
г., спе ци ја лист по спорт ска ме дици на во 1972 го дина. Про фе сор на Ме дицин -
ски от фа кул тет во Скоп је на Ка тед ра та за фи зи о ло ги ја бе ше од 1981 год, а од -
бра ни ха би ли та ци ја на труд од об лас та на фун кци о нал на та ан тро по мет ри ја со
мо то рика. Од 1974 год. се за ни ма ва и со ал тер на тив на ме дици на – аку пун ктура,
но не е по мал не го ви от ин те рес и за фи зи кал на та ме дицина.

Во спорт ска та фе ла нај дол го вре ме е при су тен во ко шар ката, два е сет го ди ни
во злат но то вре ме на фуд бал ски от клуб Вар дар, прет се да тел на здрав стве на та ко -
ми си ја при Ка рате-фе де ра ци ја на Ма ке до ни ја и на дру ги здрав стве ни ко ми сии,
прет се да тел на Здру же ни е то  на ле кари-спе ци ја лис ти по спорт ска ме дици на при
МЛД и мно гу дру ги во лон тер ски фун кции во спортот. Овие и мно гу дру ги се
фак ти те во про фе си о нал на та би ог ра фи ја на на ши от драг про фе сор, учи тел,
мен тор и при ја тел. Но, по мно гу чо веч ки ка рак те рис ти ки тој бе ше по се бен и
ос тави дра ги спо ме ни кај сво и те ко леги, сту денти, а по себ но кај сво и те спор -
тисти. И са ми от во мла ди те го ди ни бе ше спор тист (ра ко мет, бокс, ски јање,
шах). „Про фе сор Бал та зар”, ка ко што лу цид но го на ре ку ваа спор тис тите, бе ше
на деж та и ре ше ни е то за се кој ни вен проб лем.  Мирно, тивко, со го ле ма сми ре -
ност, ко ја ја нас ле дил од сво ја та мај ка и же лез на та гер ман ска дис цип ли на која,
пак, му е нас лед ство од  тат ко му, на ши от про фе сор бе ше оми лен кај сту ден ти -
те и ко ле гите, но во ис то вре ме вис тин ски ав то ри тет. Не го во то суб ли ми ра но на -
уч но зна е ње  од по ве ќе об ласти, струч но и на ле сен прис та пен на чин го пре не -
су ваше. Се ко гаш от во рен кон си те за со ра бот ка и со вет ја пра ве ше го ле ми ната,
рес пек тот и по чи т та на си те оние што го поз на ваа и имаа при ви ле ги ја да би дат
во ди рек тен кон такт со него. Ние спе ци ја лис ти те по спорт ска ме дицина, кои
имав ме шан са да сме во непос ре ден кон такт со про фе со рот Тро ја ча нец, имав -
ме при ви ле ги ја  да го има ме блис ку до нас чо ве кот, про фе со рот, мен то рот кој е
ви но вен за сѐ она што на у чивме, мо жев ме и мо же ме да нап ра ви ме во се  она
што се на ре ку ва  спорт ска ме дицина. Чо ве кот кој за це ло вре ме че ко рел цврс -
то во сво јот жи во тен пат ќе приз нае: „Сфа тив де ка воз рас та е прес ка па це на за
зре лоста”. 

Ва ша та скром ност, ни ко гаш не ја на ма ли Ва ша та ве ли чина.

Со по чит, док то ри те по спорт ска ме дицина

Прим. д-р На да Те мел коска, 
прет се да тел на Здру же ни е то по спорт ска ме дицина

Проф. д-р Здравко Тројачанец  
(1933-2016)
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МАКЕДОНСКА МЕДИЦИНСКА ТЕРМИНОЛОГИЈА

Уредува: Проф. д-р Костандина Корнети-Пекевска

Епо ни мот : “ Но ду сот на сес тра Ме ри Џо зеф -“ Sister Mary Joseph
nodule “, из мис лен од Sir Hamilton Bailey прв пат се по ја вил во ме -
дицин ска та ли те ра ту ра во 1949 год во не го ва та поз на та кни га “Де -
мон стра ци ја на фи зич ки те зна ци во кли нич ка та хи рур гија”. 

Но ду сот на сес тра Ме ри Џо зеф прет ста ву ва  ме тас та за во ко жа -
та од па по кот, ко ја е вид ли ва и пал па билна, го ис пак ну ва ум би ли -
ку сот,  а чес то е пре ви де на или пог реш но ин тер пре ти рана, ка ко од
па ци ен тот, та ка  и од не го ви от ле кар. 

Нај чес то ме тас та за та е по след ица на ин тра аб до ми нал на ма лигна
не оп лазма, кај по ло ви на од слу ча и те ста ну ва збор за кар ци ном на
же луд ни кот, де бе ло то цре во или пан кре а сот, а во 25% од па ци ен ти -
те при чи на та е ги не ко лош ки кар ци ном (на мат ка та или јајч ни ците).
По не ко гаш оваа ме тас та за е прв знак на при мар ни от кар ци ном на
апен дик сот (т.н. “псев до мик сом на пе ри то не у мот”). Во 15% од слу -
ча и те при мар ни от кар ци ном не мо же да се иден ти фи кува, а ме тас -
та за та се ја ву ва ка ко прв знак на ма лигната бо лест.

На инспек ци ја се за бе ле жу ва нај чес то во фор ма на  цврст вас ку -
ла ри зи ран оток кој мо же да ул це ри ра и да да де се розна, мукозна, ду -
ри и пу ру лен тна и крва ва сек ре ција. Ме тас та за та е нај раз лич но опи -
шу вана: ка ко бе лузлава, си но ви о ле то ва или ка фе ав кас то цр вена, мо -
же да би де при чи на за ја деж, но нај чес то е без бол на и по ма ла од 5
см. Во о би ча е но е прид ру же на со мно губ рој ни сим пто ми кои ука жу -
ва ат на при сус тво на аб до ми нал на ма лигна не оп лазма, ка ко што се
гу бе ње на апе ти тот, бол ка ло ци ра на во ла жич ката, дис тен зи ја на аб -
до ме нот, ас ци тес или рек тал но крва вење. Ле зи ја та се ди јаг нос ти ци -
ра и со аб до ми на лен ул траз вук, прет ста ве на ка ко ед на не јас но ог ра -
ни че на хи по е хо ге на маса, а се до ка жу ва со би оп сија. 

Зна кот е прв пат иден ти фи ку ван од  Julia Dempsay (1856-1939) од
Са ла манка, Њу јорк, ко ја во 1878 вле гу вај ќи во ре дот на “St. Francis”
во Ро чес тер се за мо на шила, зе мај ќи го име то “Sister Mary Joseph”.
Сè до 1889 год се шко лу ва ла на по ве ќе места, за на кра јот да се вра -
бо ти во  бол ни ца та “St. Mary’s Нospital”, ко ја би ла из гра де на со неј -
зи на ини ци ја ти ва по ед но го ле мо тор надо, а во ле кар ска та еки па
би ле William Warrall Mayo (1819-1911) и не го ви те двајца си но ви (по -
доц на ос но ва чи на де нес поз на та та “Mayo” кли ника). 

Посве те на та сес тра Ме ри Џо зеф  го за бе ле жа ла  ум би ли кал ни -
от но дус и го прив лек ла вни ма ни е то на William James Mayo, кој прв
го пуб ли ку вал  овој знак во 1928 го ди на на ре ку вај ќи го зна кот на
“па пок ка ко коп че од пан та лони” (“pants button umbilicus”), а ко -
неч но то име во чест на сес тра та Ме ри Џо зеф,  ка ко што ре ков -
ме на по че то кот,  е да ден од  Sir Hamilton Bailey  во 1949 го дина.

Ме ри Трај ков ска MD, PhD,
суп спе ци ја лист – гас тро ен те ро хе па то лог,

Уни вер зи тет ска кли ни ка за гас тро е нет ро хе па то ло ги ја , УКиМ Скопје

Умбиликален нодус: Sister Mary Joseph nodule
(Папочниот јазол на сестра Мери Џозеф)

ИН МЕМОРИАМ

На 29.10.2016, по чи на д-р Зо ран Ан до нов -
ски, хи рург, суп спе ци ја лист по тру ам то ло гија.
Со не го ва та смрт, ма ке дон ска та тра у ма то ло ги ја
за гу би еден од сво и те еми нен тни прет став -
ници, ме ѓу дру гото, ос но во по лож ник на ар тро -
скоп ска та ли га мен топ лас ти ка на ко ле ното.

Д-р Ан до нов ски е ро ден на 22.6.1963 во
Скопје. Ма ту ри ра во род ни от град, ка ко уче ник
на ге не ра ци јата, а на та мош но то шко лу ва ње го
про дол жи на Ме диц н ски от фа кул тет, ис то така,
во Скопје. Дип ло ми ра во 1989 го ди на со про -
сеч на оцен ка 8,96. Во 1992 го ди на се вра бо ти
на Кли ни ка та за хи руршки бо лес ти на Од де лот
за тра у ма то ло гија. Спе ци ла и за ци ја та по оп шта
хи рур ги ја ја зав рши 1995 го дина, а две го ди ни
пред тоа, во 1993 бе ше из бран за помлад асис -
тент на Ка тед ра та по хи рур ги ја на Ме дицин -
ски от фа кул тет во Скопје. 

Д-р Ан до нов ски бе ше вљу бе ник во хи рур ги -
јата. Тој са миот, по се ду ва ше осо би ни не оп ход -
ни за бри ли јан тен хи рург: зна ење, ма ну ел ност,
бр зо и пра вил но кли нич ко ра су ду вање, не за -
сит на љу бо пит ност и стре меж кон ап со лут на
ком пе тен тност за ре ша ва ње на  проб ле мот со
кој па ци ен тот е со о чен. 

Од дру га страна,  д-р Ан до нов ски го са ка ше
и спортот. Са ми от из вон ре ден ски јач, бе ше
дол го го ди шен ле кар на ра ко мет ни от клуб
Вар дар, што ре зул ти ра ше со не го ви от ин те -
рес за спорт ска та тра у ма то ло гија, по кон крет -
но ар тро скоп ска та хи рур ги ја на ко ле ното. Во
2001 и 2003 го ди на прет сто ју ва ше на
Cleveland Clinic Foundation, САД, ка де што ја
усов рши ова проб ле ма тика. На ѕи дот во не го -
ва та ра бот на со ба ќе ос та не спи со кот на пе -
дан тно за бе ле жа ни 235 ар тро скоп ски ли га -
мен топ лас ти ки на пред ни от вкрстен ли гам нет
на ко ле ното.

За жал, бо лес та со ко ја се со о чи прем но гу
рано, не доз во ли полн раз вој на не го ва та ка ри -
ера. Но, на чи нот на кој д-р  Ан до нов ски се бо -
ре ше со неа, прет ста вува, ис то така, при мер за
не го ви от си лен ка рак тер и не из мер на жел ба да
ѝ би де по све тен на сво ја та про фе си ја до по -
след ен здив.  

Зад се бе ги ос тави соп ру га та д-р Ма ри ја Ан -
до нов ска, си но ви те Стефан и Ан гел. На нив
бездру го ќе им не дос та су ва нај многу, а нам не -
го ви те ко ле ги ни ос та ну ва со пи е тет да се се ќа -
ва ме на не го ва та лич ност и дело. По чи вај во
мир драг наш Зонде.

Д-р Еми ли ја Стој ков ска - Пе мов ска

Д-р Зоран Андоновски  
(1963 -2016)



47ДЕКЕМВРИ  2016ГЛАСИЛО НА ЛЕКАРСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 

Нук ле ар на та ме дици на е гран ка
на па то фи зи о ло ги ја та и ме дицин -
ска та ви зу е ли за ци ја ко ја ко рис ти
ма ли ко ли чи ни ра ди о ак ти вен ма -
те ри јал за про цен ка на те лес ни -
те фун кции и ди јаг нос ти ци рање,
ка ко и за ут врду ва ње нa те жи на -
та и ри зи ци те на раз ни бо лести,
вклу чу вај ќи мно гу ви до ви рак, 
ср це ви за бо лу вања, гас тро ин  тес -
ти нални, ен док ри ни и нев ро лош ки
на ру шу ва ња и дру ги аб нор мал нос -
ти во те лото

Д-р Исак Та џер е ро ден на 24.12.1916 г.
во Со фија, ка ко прво од 4 деца, во имот -
но тр гов ско се меј ство, од мај ка Јоа и тат -
ко Са лис Та џер. Ос нов но и сред но об ра -
зо ва ние зав ршил во Со фија, во гер ман -
ска гим на зи ја „Deutsche schulle“. Во 1935
г. за поч нал сту дии на Ме дицин ски от фа -
кул тет (МФ) во Ви ена, до 1939 г., а по тоа
про дол жил и дип ло ми рал на МФ-Со фи ја
во 1941 г. По препо ра ка на то гаш ни от со -
ју зен ми нис тер за на род но здравје, д-р
Ди ми тар Нес то ров, д-р Исак Та џер од
Бел град до а ѓа во Скопје. По ос ло бо ду ва -
ње то ра бо тел во Зем ска та (Државна) бол -
ни ца во Скоп је и зав ршил спе ци ја ли за -
ци ја по ин тер на ме дици на во 1949 г. ко га
бил из бран за асис тент на Ка тед ра та за
ин тер на ме дицина. По тоа бил из бран за
до цент, во 1952 г., па за вон ре ден про фе -
сор во 1959 г. и ре до вен про фе сор по па -
то лош ка фи зи о ло ги ја на МФ-Скоп је во

1967 г. Во пе ри о дот 1950-66 тој ос тва рил
го лем број про фе си о нал ни по се ти и
прес тои во по ве ќе цен три во Ев ро па и
САД.

Проф. Та џер е ос но во по лож ник и прв
ди рек тор на Ин сти ту тот за па то лош ка
фи зи о ло гија, и шеф на Ка тед ра та за па то -
лош ка фи зи о ло ги ја во пе ри о дот од 1952-
78 г., вте ме лу вач на па то фи зи о ло ги ја та и
нук ле ар на та ме дици на и на сов ре ме на та
ма ке дон ска ме дицин ска на у ка и струка.
Бил про де кан во 1958-60 и де кан на МФ-
Скоп је во 1963-65 г. По тоа бил про рек тор
на Уни вер зи те тот во Скопје, во 1965-
1966 г. Бил из бран за до пи сен член во
1969 г. и за ре до вен член на МА НУ во
1974 г.

Во 1946 г. ста пил во брак со Ми -
лена/Ми ли Руех, ме дицин ска сес тра од
Сло ве нија, ис пра те на на ра бо та во
Држав на та бол ни ца во Скопје. Во бра кот
се ро ди ле 2 деца: Са лис, кој зав ршил ме -
дици на на МФ-Љуб ља на и спе ци ја ли зи -
рал/ суп спе ци ја ли зи рал кар ди о хи рур ги ја
во Тел Авив, Израел, а од 2010 г. ра бо ти
во бол ни ца та Аџи ба дем-Сис ти на во
Скопје; и Сил виа, ко ја зав рши ла ме дици -
на на МФ-Скоп је и спе ци ја ли зи ра ла
анес те зи о ло ги ја во Тел Авив ка де што и
се га ра боти.

Ака де мик проф. д-р Исак Та џер по чи -
на во Скоп је на 17.11.2005 г., во 89-та го -
ди на од жи во тот.

Ре во лу ци о нер на деј ност

Вед наш по дип ло ми ра ње то и зав рше -
ни от прип рав нич ки стаж во Со фија, во
1942 г. бил гра ѓан ски мо би ли зи ран ка ко
ле кар од оп шта ме дици на во раз ни се ла и
два па ти бил ин тер ни ран во ло гор во Бу -
га рија. Во 1944 г. ка ко доб ро во лец ста пил
во ре до ви те на НОВ и ПОЈ из би рај ќи го

ЗА ПРВИТЕ ДОАЈЕНИ НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

Доајени

Исак ТАЏЕР,   

про фе сор и ака де мик, ос но во по -
лож ник на ма ке дон ска та па то фи зи -
о ло ги ја и нук ле ар на ме дицина

Медицинскиот факултет во Скопје, ос но -
ван во 1947 г., одигра клучна улога во развојот
на македонската медицина и образованието
на медицинските про фе си о нал ци, по до бру -
вање на лошата здравствена состојба на
населението и целокупниот натамошен
раз  вој на здравствениот систем и обез -
бедувањето на здравствената заштита на
населението во Р. Македонија. Придонесот
на првите лекари-наставници во ос но ва ње -
то и иницијалниот развој на Медицинскиот
факултет во Скопје, во периодот 1947-1960 г.
и потоа, беше од суштинско и непроценливо
големо значење.

Во рубриката „За првите доајени на
Медицинскиот факултет во Скопје“„Vox
мedici“ ја продолжува традицијата за рас -
вет лување на историската улога и придо-
нес на лекарите и други стручњаци-
наставни ци во основањето на факултетот
и во формирањето и/или развојот на оддел-
ни институти, клиники и катедри во ново-
формираниот Медицински факултет во
Скопје во 1947 г. и во првите 10-15 години од
неговиот развој.

Медицинскиот факултет во Скопје, Ма ке -
дон ското лекарско друштво и Лекарската
комора на Македонија им должат неизмерна
благодарност на првите лекари-наставници
од Македонија и на оние кои дошле во Скопје од
други републики во тогашната ФНР Ју го -
славија, посебно од Србија и од Хрватска, и од
други земји во Европа, за нивниот ентузијазам
и несебично залагање, професионална и ака -
демска работа и посветеност, и огромниот
придонес во основањето и иницијалниот раз-
вој на Медицинскиот факултет во Скопје и
развојот на медицината во Македонија, а со
тоа придонесувале и за севкупниот културен
и општествено-економски развој и во гра -
дењето на поновата македонска на ци о нал на
историја.

„Vox мedici“ ги повикува сите автори кои
поседуваат лична документација и/или
имаат интерес и наклоност кон проучување
на расположливите архивски и други ма те -
ри јали, јубилејни публикации и струч но-
научна литература, слики и документи за
верификација на историските факти и слу-
чувања, да дадат придонес во оваа секци -
ја/рубрика со написи заради расветлување
на поновата историјата на медицината и
оддавање должна почит и признание на први-
те наставници на Медицинскиот факул-
тет во Скопје и доајени на медицината во
Македонија. 

УРЕДУВА: Проф. д-р Дончо ДОНЕВ
e-mail: dmdonev@gmail.com



па тот за спас пре ку бор ба та и от по рот до
по бе да та и сло бо дата. 

Ле кар ху ма нист, 

нас тав ник и еду ка тор 

Сту ди и те по ме дици на ги за поч нал на
МФ во Ви е на во 1935 г., а по при по ју ва -
ње то на Ав стри ја кон Гер ма ни ја во 1938
г., му би ло по пре че но на та мош но то сту -
ди рање. Сту ди и те ги про дол жил и дип -
ло ми рал на МФ-Со фија, во 1941 г. По
дип ло ми ра њето, д-р Исак Та џер зав ршил
ле кар ски стаж во Алек сан дров ска та бол -
ни ца во Со фија. По ос ло бо ду ва њето, во
1945 г., за поч нал спе ци ја ли за ци ја по ин -
тер на ме дици на во Со фи ја кај проф. д-р
К. Чи лов, а во 1946 г. се пре се лил во
Скоп је и за поч нал со ра бо та во Ин тер но -
то од де ле ние во Зем ска та бол ница, ка -
деш то ја про дол жил спе ци ја ли за ци ја та
кај д-р Ди ми тар Ар сов. Спе ци ја лис тич -
ки от ис пит го по ло жил во 1949 г. Од
1949-51 г. бил асис тент на Ка тед ра та за
ин тер на ме дици на кај проф. д-р А. Иг ња -
тов ски, а по тоа бил асис тент на Ка тед ра -
та за па то фи зи о ло гија. За до цент бил из -
бран во 1952 г. Под не го во ра ко вод ство
бил фор ми ран Ин сти ту тот за па то фи зи о -
ло гија. Во 1953 г. ха би ли ти рал на
МФ–Скоп је на те ма „Ре ак тив на ео зи но -
пе ни ја во кли нич ка та па то ло гија“, а на
28.6.1958 г. ја од бра нил док тор ска та ди -
серта ци ја на те ма „Вли ја ни е то на сле зи -
на та на ко а гу ла ци о ни от сис тем во
крвта“. Во 1959 г. бил из бран, и во 1964
г. пре из бран, во зва ње то вон ре ден про -
фе сор, а во 1967 г. во ре до вен про фе сор
по пред ме тот па то фи зи о ло ги ја на МФ во
Скопје. Во пе ри о дот од 1952-78 г. бил ра -
ко во ди тел на Ка тед ра та и ди рек тор на
Ин сти ту тот за па то фи зи о ло гија. Из ве ду -
вал нас та ва по па то фи зи о ло ги ја и нук ле -
ар на ме дици на на МФ-Скоп је и пов ре -
мено, осо бе но по пен зи о ни ра ње то во
1982 г., од ржу вал нас та ва по овие пред -
ме ти и на МФ-Ба ња Лу ка и МФ-Ниш. 

Во пе ри о дот од 1950-66 г. по ве ќе па ти
бил на струч но усов ршу вање, од не кол ку
не де ли до не кол ку ме сеци, во срод ни
инс ти ту ции и цен три во Ев ро па (Па риз,
Заг реб, Лон дон, Фрај бург, Лидс, Москва
и др.) за при ме на на ра ди о ак тив ни те изо -
то пи во ме дици ната. Во 1972 г. бил на
сту дис ки прес тој во по ве ќе нук ле арно-
ме дицин ски ла бо ра то рии во САД. 

Проф. д-р Та џер е поз нат ка ко из вон ре -
ден нас тав ник и по лиг лот, кој стек на ти те
но ви зна е ња и дос тиг ну ва ња на свет ска -
та ме дици на од број ни те сту дис ки прес -
тои во стран ство не се бич но ги пре не су -
вал и ги вгра ду вал во нас тав на та деј ност,
ис тра жу вач ка та ра бо та и пуб ли цис тич ка -
та ак тив ност. Под не го во ра ко вод ство се
еду ци ра ни мно гу ге не ра ции ле кари, сто -
ма то ло зи и фар мацев ти во Ма ке до нија,
во нив на та до дип лом ска и пост дип лом -
ска на об разба. 

За до пи сен член на МА НУ бил из бран
на прво то из бор но соб ра ние во 1969, а за
ре до вен член во 1974 г., во Од де ле ни е то
за ме дици на и би о ло ги ја при МАНУ. 

Ини ци ја тор, ор га ни за тор 

и оп штес тве ник 

Спо де лу вај ќи ги теш ки те по во е ни сос -
тој би и ен ту зи јаз мот на тоа вре ме за из -
град ба на но ва та држа ва и раз вој на но -
во фор ми ра ни от МФ-Скопје, проф. д-р
Исак Та џер це лос но и не се бич но се вгра -
ди се бе си во фор ми ра ње то и рас те жот на
фа кул те тот, но и во унап ре ду ва ње то на
здрав стве на та заш ти та и раз во јот на ме -
дицин ска та на у ка во Ма ке до нија. Ин сти -
ту тот за па то лош ка фи зи о ло ги ја од 1947-
52 бил ин тег ри ран во рам ки те на Ин сти -
ту тот за фи зи о ло гија, ра ко во ден од проф.

д-р Ми лое Ви да ко виќ. По себ на Ка тед ра
за па то лош ка фи зи о ло ги ја би ла фор ми -
ра на во 1949 г. и први от в.д. шеф на Ка -
тед ра та бил проф. д-р Ви да ко виќ, до
1952 г. Пок рај прет ход но из бра ни те
двајца асис тен ти (Са ве Ми рон ски и
Алек сан дра Вол ка носка), во 1951 г. д-р
Исак Та џер бил из бран за асис тент на Ка -
тед ра та за па то фи зи о ло гија. Ед на го ди на
по доц на бил из бран за до цент и наз на чен
за шеф на Ка тед ра та и прв ди рек тор на
Ин сти ту тот за па то лош ка фи зи о ло гија.
Овие ра ко вод ни фун кции ги из вршу вал
од 1952-78 г. и при тоа дал го лем при до -
нес во на та мош ни от раз вој на Ин сти ту -
тот и Ка тед ра та и за во ве ду ва ње то на
мно гу но ви ди јаг нос тич ки ме тоди. Во
1956 г. Ка тед ра та за па то фи зи о ло ги ја
има ла 4 асис тен ти (Бо рис лав Ка ран фил -
ски, Ни ко ла Се ра фи мов, Ве ра Дол гова-
Ко ру бин и Мил ка Ќов ка рова), а Ин сти -
ту тот за па то лош ка фи зи о ло ги ја се пре -
се лил од инс ти тут ска та згра да во згра да -
та на кли нич ки от блок, со де лов ни прос -
то рии на при зем јето/су те ре нот и 16 бол -
нич ки кре ве ти за кли нич ка фи зи о ло ги ја
на Кли ни ка та за ин тер ни бо лести. По
зем јот ре сот во Скопје, во 1964 г. Ин сти -
ту тот се все лил во по себ на но ва згра да
со око лу 1200 м² ко рис на пов ршина, из -
гра де на ка ко по мош од Вла да та на Бу га -
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Прет се да те лот на МАНУ, акад. Бла же Ко нески, до де лу ва дип ло ма на проф. д-р Исак Та џер при
про мо ци ја та во до пи сен член на Ака де ми јата; во по зад ни на од десно: акад. Ни ко ла Марти носки
и акад. Бра нис лав Ѓур ѓев, прет се да тел на АНУ БиХ, Са ра ево, при про мо ци ја та на из бо рот за над -
во ре шен член на МАНУ, 27.5.1970 г.



ри ја на ини ци ја ти ва и по сре ду ва ње на
проф. Та џер. 

За поч ну вај ќи од 1953 г. Ин сти ту тот из -
вршу вал и здрав стве на деј ност, ко га бил
фор ми ран кли нич ки от сек со 40 кре ве ти
во су те ре нот на згра да та на инс ти ту ти те
при МФ-Скопје. Пок рај Ла бо ра то ри ја за
ко а гу ла ци ја во кли нич ки от блок, во 1958
г. за поч на ла да ра бо ти и Ла бо ра то ри ја за
упот ре ба на ра ди о и зо то пи во кли нич ки -
те ис пи ту ва ња и за ам бу лан тски ус лу ги
во Ин сти ту тот со но во име - Ин сти тут за
па то лош ка фи зи о ло ги ја и нук ле ар на ме -
дицина. По тоа би ла фор ми ра на Ла бо ра -
то ри ја за ра ди о и му но ло ги ја и ра ди о фар -
ма ција, ка ко и Ка би нет за нук ле ар на ме -
дици на и ам бу лан та за ти ро ид ни на ру -
шу вања. Со при ме на та на ра ди о и зо то пи -
те во ме дици на та проф. д-р Та џер се
вбро ју ва ме ѓу пи о не ри те на нук ле ар на та
ме дици на кај нас и во Ев ропа.

Проф. д-р Та џер, пок рај стручно-на уч -
на та и нас тав на ра бота, из вршу вал и ши -
ро ки оп штес тве ни ак тив ности. Бил прет -
се да тел на Со ве тот на Фа кул те тот во
1975-76 г. и прет се да тел на Нас тав ни от и
На уч ни от од бор. Во пе ри о дот на не го во -
то прет се да тел ство во На уч ни от од бор
ак ти ви ра ни се ре дов ни те на уч ни и струч -
ни сос та но ци на Фа кул те тот, ка ко и кли -
ничко-ана том ски те кон фрон та ции. Ка ко
дол го го ди шен прет се да тел на Нас тав -
нич ки от ко ле гиум, тој со мно гу свои

идеи и пред ло зи при до нел за усов ршу ва -
ње на ре жи мот и сод ржи на та на сту дис -
ки те прог ра ми на Фа кул те тот. Бил про де -
кан на МФ-Скоп је во 1958-60 г., а во го -
ди ни те вед наш по зем јот ре сот во Скопје,
во 1964-65 г., бил де кан ко га на МФ е из -
врше на ре ор га ни за ци ја на ме дицин ски те
сту дии кон соз да ва ње ев роп ски сис тем
на вред нос ти на сту ди и те пре ку т.н. сис -
тем “го ди на за го дина”, кој бил мош не
ри го ро зен и ба рал це лос но по све ту ва ње
на нас тав ни от ка дар и на сту ден тите.
Проф. д-р Та џер е еден од ос но ва чи те на
Сто ма то лош ки от и на Фар мацевт ски от
фа кул тет во Скопје.

Бил про рек тор на Уни вер зи те тот „Св.
Ки рил и Ме то диј“ во Скоп је во 1966-67
г., а во пе ри о дот од 1984-88 г. бил сек ре -
тар на Од де ле ни е то за ме дици на и би о -
ло ги ја и член на Прет се да тел ство то на
МАНУ.

На учно-ис тра жу вач ка 

и пуб ли цис тич ка ак тив ност

На уч на та деј ност на акад. Исак Та џер е
со ши рок ди ја па зон и бо га та пуб ли цис -
тика, плод на нес кро те на љу бо пит ност,
по себ на скло ност и та лент, бо гат ство на
идеи, ви со ко етич на кри тич ност и нас -
тој чи вост во пот ра га та по на уч на та вис -
тина. Ка ко оп сер ва тор со ин ту и ци ја и
кре а тив ност мо жел да ги за бе ле жу ва но -
ви те фе но ме ни и да го прод ла бо чу ва ис -

тра жу ва ње то со ис клу чи тел на упор ност.
Бил во ди тел на по ве ќе на уч ни про ек ти
од об лас та на хе мос та зата, ра ди о би о ло -
ги јата, хе па то ло ги јата, ти ро и до ло ги ја та
и др. Обра бо ту вал проб ле ми од ре чи си
си те об лас ти на ме дици ната, по себ но од
об лас ти те на ек спе ри мен тал на та и кли -
нич ка ме дицина, па то фи зи о ло ги ја та и
нук ле ар на та ме дицина. Со во ве ду ва ње
но ви ме то ди и про то коли, но ви ра ди от -
ра се ри и по со фис ти ци ра ни инстру мен ти
акад. Та џер от во ри но ви ви дици и пре -
диз ви ци во ме дици на та во до ме нот на
ин те рак ци ја та на кле точ ни те струк ту ри
и ви зу а ли за ци ја на мо ле ку лар ни те ре ак -
ции на клет ката. По себ но го ле мо зна че -
ње во кли нич ка та прак ти ка има ат ис тра -
жу ва ња та со ви зуe ли за ци ја на хи пок си ја -
та на клет ки те во од дел ни ор гани, апоп -
то за та (прог ра ми ра на смрт) на клет ки те
при исхе мич ни ош те ту ва ња на мо зо кот,
при мус кулни, крв ни и нев ро де ге не ра -
тив ни бо лести, трет ма ни со зра че ње и
ци тос та тици, ка ко и про це си те пов рза ни
со про ме ни те на ме та бо лич ка та сос тојба,
мем бра на та и ре цеп то ри те на клет ка та
при раз ни ма лиг ни и дру ги за бо лу вања.
Акад. Та џер, пре ку ак тив но учес тво на
број ни ме ѓу на род ни и до маш ни струч ни
сос та ноци, сим по зи уми, кон гре си и па -
нел-дис ку сии ста нал афир ми ран стру ч -
њак и на уч ник во зем ја та и во стан ство.
Бил ор га ни за тор на мно губ рој ни струч-
но-на уч ни сос та но ци и со бири. Ги от -
крил први те слу чаи со Кала-азар кај воз -
рас ни те во Ма ке до нија, слу чаи на рет ки
крв ни бо лес ти (hemophilia B), a ини ци -
рал ис тра жу ва ња на ек спе ри мен тал на
епи леп сија, на ру шу ва ња на хе мос та за та
при хе па ти тис, ру бе ола, хи по тер мија, од
змис ки от ров и ра ди о ак тив но зра чење.
Во ве ду вај ќи ја при ме на та на ра ди о ак -
тив ни изо то пи ги про ши рил ис пи ту ва ња -
та на ен док ри ни те жлез ди и, со со ра бот -
ни ци те на Ин сти ту тот за па то фи зи о ло -
гија, дал дра го цен при до нес во изу чу ва -
ње то на јо до пе ни ја та и гу ша вос та и раз -
ни дру ги на ру шу ва ња на фун кци и те на
ти ро ид на та жлезда. Би ле во ве де ни и нук -
ле арно-ме дицин ски ме то ди во ис пи ту ва -
ње то на фун кци и те на кар ди о вас ку лар -
ни от и гас тро ин тес ти нал ни от сис тем,
буб ре зите, бе ли те дро бови, цен трал ни от
нер вен сис тем и дру ги об лас ти во кли -
нич ка та ме дицина. 
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Од ак тив нос та на МЛД - Ек спо зе на акад. Исак Та џер (се дат: Иван ка Би ди ко ва - сек ре тар на МЛД,
проф. Мо мир По ле на ко виќ и проф. Ми ле Јо ва нов ски), Скоп је 1985 г.



Акад. Та џер об ја вил око лу 300 на уч ни
тру до ви и пуб ли ка ции од об лас та на кли -
нич ка та ме дици на и па то лош ка та фи зи о -
ло ги ја со при ме на на ра ди о и зо то пи во
ме дици ната, од кои око лу 200 тру до ви се
об ја ве ни во спи са ни ја на ан глиски, фран-
цуски, гер ман ски и срп скох рват ски ја зик.
Ав тор е на прва та скрип та Па то фи зи о -
ло ги ја (1961) и на први от учеб ник Па то -
фи зи о ло ги ја - Оп шт дел на ма ке дон ски
ја зик (1973). Уред ник и прв ав тор е на
први от ју гос ло вен ски учеб ник Оп шта
па то лош ка фи зи о ло ги ја (Бел град-Заг -
реб, 1976). Под не го во ре дак тор ство и ав -
тор ство е на пи шан први от учеб ник по
Спе ци јал на па то лош ка фи зи о ло ги ја
(Бел град-Заг реб, 1979), а по тоа и пре ра -
бо те ни те из да ни ја на овој учеб ник (1983,
1985, 1988 и 1989). Проф. Та џер, во  со -
ра бот ка со дру ги ав тори, во 1981 и 1985
г.  из да ва прак ти ку ми по па то лош ка фи -
зи о ло ги ја за сту ден ти те на Сто ма то лош -
киот, Фар мацевт ски от и МФ-Скопје, а во
1985 г. прва скрип та со нас лов Во вед во
нук ле ар на та ме дицина. Ав тор е на пог -
лав је то Нук ле ар на ме дици на во хе ма то -
ло ги ја та об ја ве но во учеб ни кот Хе ма то -
ло ги ја (Стој чев ски Т, и сор., 1995), и на
пог лав је то При ме на на нук ле ар на та
енер ги ја во ме дици ната, об ја ве но во пуб -
ли ка ци ја та Сов ре ме на ди јаг нос ти ка и
те ра пи ја во ме дици на та - при рач ник за
ле ка ри (Ни ко ди е виќ Б, уред ник, 2000).
Учеб ни кот Па то фи зи о ло ги ја на акад.
Та џер, пре ве ден од ма ке дон ски на срп -
скох рват ски ја зик, слу жел ка ко ос но вен
учеб ник и „биб лија“ за сту ден ти те и за
ле ка ри те на спе ци ја ли за ци ја во кли нич -
ки те дис цип ли ни на си те фа кул те ти во
по ра неш на Ју гос ла ви ја и, по тоа, во по ве -
ќе зем ји на Бал ка нот. 

Акад. Та џер бил еден од уред ни ци те на
Ма ке дон ски ме дицин ски прег лед (ММП)
во 1951-53, гла вен и од го во рен уред ник
во 1954-59 и 1978-88 г., и член на Уре ду -
вач ки от од бор на ММП во 1960-70 и
1989-2005 г. 

Спо мени, приз на ни ја и наг ради

Акад. проф. Исак Та џер си от свој про -
фе си о на лен и тво реч ки жи вот го по ми -
нал во Ма ке до нија, ко ја ја при фа тил ка ко
сво ја тат ко вина. При пад нос та на еден ет -
ни кум по ра ѓа ње е неш то што не го из би -
раме, но сро ду ва ње то и при фа ќа ње то ка -
ко свој, на еден друг на род, се пра ви со

сло бо ден из бор и прет ста ву ва по ви со ка
ка те го ри ја на свес на и ви со ко ци ви ли зи -
ра на од лука. Тоа е раз бир ли во во овој
слу чај со фак тот што проф. Та џер му
при па ѓа на еден на род чи ја тра гич на суд -
би на низ ис то ри ја та мо же да се спо ре ди
со суд би на та на ма ке дон ски от на род, кои
би ле по ро бу ва ни и про го ну ва ни со ве -
кови, де ле ни и по де лу ва ни и со ос по ру -
ван иден ти тет, со ве ко вен сон за сво ја
држа ва за чу ву вај ќи го сво јот дух и оби -
чаи во оп сто јот низ ис то ри јата. Ток му за -
тоа ма ке дон ски от и ев реј ски от на род се
бра ќа по не волја, ма ка и судба. Во лич -
нос та на акад. Исак Та џер се обе ди ну ва -
ат во не раз дел на це ли на ле ка рот, пе да го -
гот и на уч ни кот, со це лос на по све те ност
кон струч ната, нас тав на та и на уч на та ра -
бота. Тој е еден од стол бо ви те на ма ке -
дон ска та ме дицина, ви сок ма ке дон ски
ин те лек ту а лец со уни вер зал но енцик ло -
пе дис ко поз на ва ње на ме дици на та и би о -
ло ги јата, но и по ши ро ки зна е ња од раз ни
об лас ти и ху ма нис тич ки иде али. Вла де ел
со три свет ски ја зици: ан глиски, гер ман -
ски, францус ки и ла ди но шпан ски (хеб -
реј ски) ја зик, а се слу жел и со рус ки от ја -
зик. Бил мно гу по са ку ван со го вор ник за
раз ни струч ни и на уч ни пра шања, но и за
ин те рес ни дис ку сии од раз ни об ласти,
ка ко му зи ката, те а та рот, фил мот, ис то ри -
јата, ли те ра ту рата, умет нос та и оп штес -
тве ни те збид ну вања. За сво ја та це ло куп -
на ак тив ност тој е но си тел на број ни дип -
ломи, пла ке ти и приз на нија, а ме ѓу нив
по себ но се из дво ју ваат: Ор ден на тру дот
од II сте пен, наг ра да та на град Скоп је „13
Но ем ври“, држав на та наг ра да „11 Ок -
том ври“ (1981), по вел ба та “Д-р Три фун
Па нов ски” (1985) и бла го дар ни ци до де -
ле ни од стра на на Ма ке дон ско то ле кар -
ско друш тво (МЛД) за ис клу чи тел ни ре -
зул та ти во унап ре ду ва ње то на ме дицин -
ска та на ука, прак ти ка и раз во јот на здрав -
стве на та заш тита, и за дол го го ди шен
при до нес и афир ма ци ја на МЛД.

По по вод 85 г. од жи во тот и 60 го ди ни
на учно-струч на деј ност на акад. Исак
Та џер, на 24.12.2001 г. во МА НУ е од -
ржан све чен со бир со во вед на реч на
акад. Ге ор ги Ефре мов, кој по тоа на акад.
Исак Та џер му го вра чи први от ком плет
од „Из бра ни те тру дови“ на акад. Исак
Та џер, во три тома, под гот ве ни ка ко фо -
то ко пир но из да ние на МАНУ.  На со би -
рот струч ни ре фе ра ти пре зен ти раа

проф. д-р Ни на Си мо ва и доц. д-р Оли -
ви ја Вас кова.

Ин сти ту тот за па то лош ка фи зи о ло ги ја
и нук ле ар на ме дици на при МФ-Скоп је
од 2007 г. го но си име то „Акад. проф. д-р
Исак Та џер“.

Проф. д-р Дон чо До нев
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ПО ЧИ ТУ ВА НИ 
СО РА БОТ НИ ЦИ
Ве ин фор ми ра ме 
де ка Ва ши те струч ни 
и на уч ни тру до ви 
што ќе кон ку ри ра ат 
за об ја ву ва ње 
во бро јот 94 
од март 
2017 го ди на 
тре ба да при стиг нат 
во ре дак ци ја та 
на „Vox Medici“ 
нај доц на до 
10 февруари 2017 го ди на.
До пол ни тел ни 
ин фор ма ции 
мо же да до би е те 
се кој ра бо тен ден
на те ле фо ни те: 
(02) 3 239 060 и 
(02) 3 124 066 
ло кал 106

РЕЦЕНЗИЈА
И СТАНДАРДИ
ЗА ПУБЛИЦИРАЊЕ

Во програмата на Уредувачкиот одбор на „Vox Medici“ важно место има
можноста за објавување на вашите стручни и научни трудови, со цел за
ваша едукација, не само онаа што произлегува од читањето на

објавените трудови, туку и за подигнување на нивото на знаење за целиот
процес од подготовка до објавување на манускрипт. Овој процес подразбира и
рецензија на поднесените трудови. 

Рецензија или евалуација од колеги-експерти е процес на подложување на
труд, истражување или идеја на проверка од други кои се квалификувани и
способни да направат непристрасна рецензија. Одлуката дали манускриптот
ќе се објави или не, или ќе се модифицира пред објавувањето, ја донесува
едиторот на списанието врз основа на мислењето на еден или повеќе
рецензенти. Овој процес треба да ги охрабри и поттикне авторите да се
придржуваат на прифатените стандарди на нивната дисциплина и да спречи
дисеминација на ирелевантни наоди, непоткрепени тврдења, неприфатливи
интерпретации и лични видувања. На научните публикации што не поминале
низ рецензија најчесто се гледа со недоверба од академската, односно
научната јавност и професионалците. Трудовите кои пледираат на
оригиналност треба да се придржуваат на претпоставките на добрата
клиничка практика (за стручните трудови) и на научниот метод (секвенца
или колекција на процеси кои се сметаат за карактеристични за научното
истражување и за стекнување ново научно знаење засновано на докази). 

Интересно е однесувањето кон процесот на (негативна) рецензија:
најголемиот дел се благодарни за укажаните пропусти и на нив гледаат како
на можност да го унапредат своето знаење и да ја зголемат веројатноста за
објавување на своите трудови, други се обесхрабруваат и се плашат дури и да
се обидат да испратат труд за објавување, а трети, се огорчени, лути,
навредени. 

Се разбира, секој има право да не се согласи со мислењето на рецензентот
или на едиторот, и доколку успее да го образложи и да го поткрепи својот
став со релевантни докази, ќе придонесе за подобрување на квалитетот на
рецензирањето. Иако рецензирањето има многу недостатоци (најчесто се
споменува бавноста), сепак, на него треба да се гледа како на чувар на
профилот на едно списание, унапредувач на квалитетот и учител за
стандардите за публицирање на стручно-научни трудови. 

Награда за најдобар објавен стручен труд во „Vox medici“
Извршниот одбор на ЛКМ донесе одлука со која се воведува Награда за најдобар објавен стручен труд во

„Vox medici“. Наградата изнесува 12.000 денари, а оценувањето и изборот на најдобриот труд ќе го прават
рецензентите и Уредувачкиот одбор на „Vox medici“. Можност да учествуваат во изборот ќе имаат трудовите
кои ќе почнат да се објавуваат во „Vox medici“ од 2016 година.
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ВО ВЕД
Ни за про ме ни во бре ме нос та кре и ра ат ед на хи пер ко а гу -

ла бил нос т  за ко ја се ве ру ва де ка има заш тит на фун кција,
ко ја е ре зул тат на хормон ско то вли ја ние пред се од гес та ге -
ни те хормони. Оваа сос тој ба е фи зи о лош ка и по ма га за по -
ус пеш на ни да ци ја на пло дот ка ко и за пре венци ја од крва -
вења. При сус тво то на до датна, хе ре ди тар на или ак ви ри ра на
при чи на за тром бо фи ли ја го на ру шу ва овој при ро ден ба -
ланс и соз да ва ус ло ви за вен ски тром бо ем бо ли зам и по -
след ици по бре ме носта, ка ко што се спон тан абортус, ин -
тра у те ри на смрт на пло дот, за ба вен ин тра у те рин раст, пре -
ек лам пси ја и аб руп ци ја на плацен та (1). 

Се по го лем е бро јот на сту дии кои ука жу ва ат на пов рза -
ност на раз лич ни тром бо фи лии и ком пли ка ции во бре ме -
носта. Robertson и сор. из врши ле ана ли за на сту ди и те во
кои се об ра бо ту ва ова пов рза ност и пот врду ва ат де ка же ни -
те со тром бо фи ли ја има ат зго ле мен ри зик за вен ски тром бо -
ем бо ли зам и ком пли ка ции во бре ме носта. Се пак , кли нич -
ки те сту дии има ат кон тро вер з ни ре зул тати. За сега, не ма
кон тро ли ра ни и ран до ми зи ра ни сту дии за тоа да ли ан тит -
ром бо тич ни те те ра пии ги сма лу ва ат ком пли ка ци и те во бре -
ме ност. Ис то така, за се га не ма цврс ти препо ра ки за тоа да -
ли е пот ре бен ри го ро зен скри нинг за тром бо фи ли ја кај се -
ко ја бре ме ност (2). 

Цел та на на ша та сту ди ја е да се ут врди при сус тво на
тром бо фи ли ја кај па ци ентки со па то лош ка бре ме ност.

МА ТЕ РИ ЈАЛ И МЕ ТОДИ
Сту ди ја та е ди зај ни ра на ка ко епи де ми о лош ка рет рос -

пек тив на сту ди ја на пре сек и е спро ве де на на Ин сти ту -
тот за тран сфу зи о на ме дици на во Скопје, во пе ри о дот од
ју ни до ок том ври 2016 го дина. Во сту ди ја та беа вклу че -
ни па ци ентки со ак ту ел на па то лош ка бре ме ност. Кри те -
ри ум за ис клу чу ва ње бе ше по стое ње на дру га при чи на
за се кун дар на тром бо фи ли ја (сис тем ски бо лес ти ка ко
сис тем ски лу пус, Ха ши мо то ти ро и ди тис, рев ма то и ден

ар три тис), ек стрем на обез ност, неф рот ски син дром, дис -
ли пи де мии.

Од сту ди јата, ис то така, беа ис клу че ни па ци ентки кои ве -
ќе при ма ат кор ти кос те ро ид на и дру га хормо нал на те ра пија.
Беа со би ра ни де мог раф ски по да то ци (воз раст, мес то на жи -
ве ење), ги не ко лош ка анам не за (спон та ни абортуси, мр тво -
ро дени, не ус пеш ни ин вит ро фер ти ли за ции, епх гес този,
пре ек лам псија, жи во ро де ни  де ца со де фор ми тети), ис то ри -
ја за дла бо ки вен ски тром бо зи и дру ги тром бо ем бо лич ни
нас тани, ка ко и се меј на анам не за за тром бо фи лија. Кај си те
па ци ентки беа ис ле ду ва ни след ни те ла бо ра то рис ки ана -
лизи: хе мос таза, Д-ди мери,ан тит ром бин III, про те ин C,
про те ин S, ан ти фосфо ли пид ни ан ти тела,лу пус ан ти ко а гу -
ланс, MTHFR, фак тор V Laiden и прот ром бин му та ција.

РЕ ЗУЛ ТАТИ
Во сту ди ја та беа об ра бо те ни 41 па ци ентка, од кои 3 беа

ис клу че ни по ра ди не јас ни анам нес тич ки по да тоци, 3 по ра -
ди при ма ње на корт кос те ро ид на те ра пија, две по ра ди не -
ком плет ни ла бо ра то рис ки ана ли зи и ед на по ра ди до ка жан
сис тем ски лу пус. Така, ана ли за та оп фа ти вкуп но 32 па ци -
ентки на воз раст од 25 до 45 го ди ни (Гра фи кон 1). Нај го лем
број од па ци ентки те (27 или 84 %) се на воз раст над 30 го -
дини, од кои ду ри 12 (37%) се на воз раст над 40 го дини. Од
нив 17 жи ве ат на село, а 15 во град. Ана ли за та на по да то ци -
те по ка жа де ка се меј на та анам не за за тром бо фи ли ја е зас та -
пе на кај 25 %. 

Од ги не ко лош ка та анам неза, нај чес та ком пли ка ци ја во
прет ход ни те бре ме нос ти бе ше спон та ни от абортус ре гис -
три ран кај 18 ( 55%) па ци ентки и пред вре ме но то по ро ду -
вање, кај 14 (45%). Хи пер тен зи ја во прет ход ни те бре ме нос -
ти бе ше ре гис три ра на кај 7 (23%) па ци ентки. 

Од ла бо ра то рис ки те ана лизи, нај зас та пе на бе ше MTHFR
му та ци јата, ре гис три ра на кај 26 (82%), по што сле де ше
Фак тор V му та ци јата, при сут на кај 18 (55%) од ис пи ту ва на -
та по пу ла ција. 

АТ III де фи цит бе ше ре гис три ран кај са мо ед на па ци ентка
(2%). Кај 12 па ци ентки (35%), бе ше ре гис три ран на ру шен
со од нос на ДД нас про ти скра те но АПТТ, од нос но не со од -
вет но нис ки вред нос ти на ДД,што е ин ди рек тен по ка за тел
за хи по фи бри но лиза.

Д-р Јани Ангеловски
Институт за трансфузиона медицина, Скопје

Тромбофилија кај 
патолошка бременост
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Гра фи кон 1. Дис три бу ци ја по воз раст на ис пи ту ва на та група

Та бе ла 1. Ре ле ван тни по да то ци од ис то ри ја та на бо лест 

Гра фи кон 2. Ком пли ка ции во бре ме ност кај ис пи ту ва на та по пу ла ција

ДИС КУ СИЈА
Тром бо фи ли ја та е хе ре ди тар на или ак ви ри ра на сос тој ба

ко ја мо же да би де пре дис по ни рач ки фак тор за тром бо ем бо -
ли зам (1). Постојат три бит ни вро де ни фак то ри за тром бо фи -
ли ја кои се од го вор ни за тром бо ем бо лич ни сос тој би кај па -
ци ен ти кај кои не ма друг ри зик - фак тор за тром боза: хо мо -
зи гот на му та ци ја на МТХФР, му та ци ја на Фак тор V Лај ден
и сос тој ба на хи по фи бри но лиза. 

Пре ек лам псија, аб руп ци ја на плацен тата, ин тра у те ри но
за ос та ну ва ње на рас тот на пло дот (IUGR) и ин тра у те ри на
смрт на пло дот (IUFD) се при чи ни за мор би ди тет и мор та -
ли тет на мај ка та и фе ту сот. Си те овие сос тој би мо же да се
пов рзат со аб нор мал ни крв ни са до ви на плацен та та и на ру -
шу ва ња на хе мос та за та (3,4). 

Ре зул та ти те од на ше то ис тра жу ва ње по ка жу ва ат де ка па -
ци ентки те со ак ту ел на па то лош ка бре ме ност, упа те ни на
Ин сти ту тот за тран сфу зи о ло ги ја во Скопје, нај чес то ве ќе
има ат ис то ри ја за спон та ни аборту си (55%), пред вре ме ни
по ро ду ва ња (45%) и хи пер тен зи ја во прет ход ни те бре ме -
нос ти (23%). Воз рас та на па ци ентки те (84% над 30 го дина),
ка ко и се меј на та и лич на та анам не за за тром бо тич ни сос тој -
би ука жу ва на ви сок ри зик за плацен тар на хи по пер фу зија.

Кај три па ци ентки ста ну ва ше збор за зго ле мен ри зик од
аб руп ци ја на постел ка та кај кои ве ќе има ше ис то ри ја за ре -
пе ти рач ки спон та ни аборту си или прет ход ни пред вре ме ни
по ро ду вања. Пок рај тоа, кај ед на па ци ентка ста ну ва ше збор
за ФМ во доц на фа за од бре ме носта. Овие сос тој би се нај -
ве ро јат но ре зул тат на тром бо ге ни ком пли ка ции во по доц -
неж ни те ме се ци од бре ме носта. 

Во нор мал на бре ме ност, тро фоб лас тот де лу ва на спи рал -
ни те ар те рии кои го гу бат сво јот мус ку лен ѕид и ста ну ва ат
по е лас тич ни овоз мо жу вај ќи мак си ма лен про ток на крв во
плацен тата. Аб нор мал на та ин те рак ци ја по ме ѓу мај ка та и фе -
ту сот  до ве ду ва до аб нор мал на тро фоб лас тич на ин ва зи ја на
спи рал ни те ар те рии, што ре зул ти ра со стес не ти крв ни са -
дови, што ус ло ву ва не со од вет на пер фу зи ја на ин тер ви лоз ни -
те прос тори. Плацен тар ни те па то ло зи го ко рис тат тер ми нот
плацен тар на вас ку ло па ти ја за да опи шат про ме ни на плацен -
та та ко ја се ка рак те ри зи ра со пов ршни ен до вас ку лар ни ано -
ма лии на спи рал ни те ар те рии, ате ро скле ро за и тром бо тич ни
про це си во спи рал ни те ар те рии и / или во ин тер ви лоз ни те
прос тори. Кли нички, плацен тар на та вас ку ло па ти ја е пов рза -
на со пре ек лам псија, IUGR, плацен тар на аб руп ци ја и во не -
кои слу чаи за гу ба на пло дот и пред вре ме но по ро ду ва ње (5).

Ана ли за та на ла бо ра то рис ки те от ста пу ва ња во на ше то
ис тра жу ва ње по ка жа де ка му та ци ја та на MTHFR е зас та пе -
на кај 82 % од ис пи та ни ците, при што по чес то се ра бо те ше
за хо мо зи гот на та му та ција. Кај 35% од па ци ентки те беа ре -
гис три ра на  не со од вет но нис ки вред нос ти на ДД, од нос но
сос тој ба на хи по фи бри но лиза. 

До бив ме по го лем про цент на па ци ентки со му та ци ја на
Фак тор V Лај ден зна чај но по ви со ки од за чес те нос та на оваа
му та ци ја кај оп шта та по пу ла ција. Кај овие па ци ентки бе ше
за бе ле жа на хи пер тром бо ге ност. 

Ре зис тенци ја та на ак ти ви ран про те ин C пре диз ви ка на од
аде нин 506 гва нин (A506G ) и му та ци ја на фак тор V Laiden
e пов рза на со зго ле мен ри зик за вен ски тром бо ем бо ли зам (6). 

Хе те ро зи гот ност за фак тор V (FV) Лај ден му та ци ја се де -
тек ти ра кај око лу 5% од на се ле ни е то и му та ци ја та е од го вор -
на за 20-30% од вен ска та тром бем бо лија. Гва нин 20210 аде -
нин му та ци ја на прот ром бин е пов рза на со по ви со ки плаз ма
концен тра ции на прот ром бин и зго ле мен ри зик од вен ски
тром бо ем бо ли зам (7) и це реб рал на вен ска тром бо за (8). 

Хо мо зи гот нос та за ти мин на ци то зин 677 (C677T) му та -
ци ја ме ти лен-тетра-хид ро фо лат ре дук та за (MTHFR) ре зул -
ти ра со на ма ле на син те за на 5-ме тил тет ра хид ро фо лат, при -
мар на та ме тил до на тор во им пле мен та ци ја та на хо мо цис те -
ин во ме ти о нин и ка ко ре зул тат на зго ле му ва ње на плаз мат -
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ски те концен тра ции на хо мо цис те ин е фак тор на ри зик за
тром бо за (9).

Му та ци ја та е од го вор на за на ма лу ва ње на MTHFR ак тив -
ност и е нај чес та при чи на за бла га хи пер хо мо цис те и не ми ја
и мо же да се нај де во 5-15% од на се ле ни ето.

Концен тра ци ја на хо мо цис те ин е под вли ја ние на ис -
храна. Не дос та то кот на фол на ки се лина, Б-6, и / или Б-I2
пре диз ви ку ва по ка чу ва ње на хо мо цис теин. На вред нос ти те
на хо мо цис те ин вли јае и не дос та ток на цис та ти о нин бе та
син та за  и C677T MTHFR ге нет ска му та ци ја (10).

Мно гу од вас ку лар ни те ен до тел ни про ме ни пов рза ни со хи -
пер хо мо цис те и не ми ја мо же да се нај де во пре ек лам пси ја (11).

Кан ди да ти за ан ти ко а гу лан тна те ра пи ја се же ни со ак ту -
ел на тром боза, ис то ри ја за тром боза, тром бо фи ли ја и ис то -
ри ја за ло ши ис хо ди во прет ход ни те бре ме ности, или пост -
парта лен ри зик од ВТЕ. Пре фе ри ран лек за таа цел се хе па -
ри ните, по точ но нис ко мо ле ку лар ни те хе па рини. Се пак, не -
ма до вол но сту дии за упот ре ба та на ан ти ко а гу лан си во бре -
ме ност, по ра ди што препо ра ки те се ба зи ра ат на по ма ли се -
рии и ек сперт ски мис лења. Се пак, спо ред се гаш ни те соз на -
нија, се ве ру ва де ка ан ти ко а гу лан си те ја по доб ру ва ат прог -
но за та кај же ни со спом на ти те ри зи ци (12). 

На на ши от Ин сти тут има ме дол го го диш ни до бри ис кус -
тва во пре ве ни ра ње то на тром бо ге ни ком пли ка ции кај па ци -
ентки со ри зич на бре ме ност и ри зик за тром бо ге ни ком пли -
ка ции, пред се во трет ма нот со нис ко мо ле ку лар ни хе па ри ни
и ме ти ли ра на фор ма на фол на ки се лина.

ЗАК ЛУ ЧОК
Па то лош ка та бре ме ност е чес то асо ци ра на со тром бо фи -

лија. Нап ред на та воз раст на па ци ентката, се меј на та и лич -
на та анам не за за тром бо тич ни сос тој би ука жу ва ат на ви сок
ри зик за ком пли ка ции во бре ме ност. По ра ди зго ле ме на та

фрек венци ја на ри зич ни бре ме нос ти за ра ди проб ле ми со
цир ку ла ци ја та на постел ката, се на мет ну ва пот ре ба та за се
по чес ти хе мос тат ски ис пи ту ва ња кај бре ме ни те ка ко и ис -
пи ту ва ња за ге нет ски му та ции кои ре зул ти ра ат со тром бо -
фи лија. За ра ди ис клу чи тел но бит на та рол ја на хе мос тат ски -
от дис ба ланс при па то лош ки те бре ме ности, во на пор да се
нај де ре ше ние за овој проб лем, за се га има ме од лич ни ре зул -
та ти со во ве ду ва ње то на нис ко мо ле ку лар ни те хе па ри ни ка -
ко под дршка на плацен тар на та цир ку ла ција.  
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Та бе ла 2. Ла бо ра то рис ки на о ди кај ис пи ту ва на та по пу ла ција

Гра фи кон 3. Де тек ти ра ни ла бо ра то рис ки от ста пу ва ња 

ДД- Д – Ди мери

МТХФР - ме ти лен тет ра хид ро фо лат ре дук таза

ФМ - Фе тус мортус( Foetus mortus)

AT III - ан тит ром бин 3

АПТТ - ак ти ви ра но пар ци јал но тром боп лас тин ско време

IUGR - ин тра у те рин гес та цис ки зас тој во рас тот на пло дот

Лис та на кра тенки
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АП СТРАКТ
Во вед: Ул траз вукот прет ста ву ва ме то да на из бор во ди -

јаг но за та и сле де ње то на ис хо дот на пе ри на тал но то мо зоч -
но ош те ту ва ње кое мо же да би де хе мо ра гич но или хи пок -
сично-исхе мис ко или ком би на ци ја на две те и нас та ну ва
под деј ство на по ве ќе пе ри на тал ни ри зик - фак тори. Цели:
Да се пре зен ти раaт ул траз вуч ни те на о ди на мо зок кај но во -
ро ден чи ња и до ен чи ња  во пе ри о дот од ав густ 2014 го ди на
до сеп тем ври  2016 го ди на во оп шта та бол ни ца  ,,Бор ка Та -
лески” во При леп, да се пре зен ти ра не га тив на та пре дик -
тив на вред ност на не га тив ни от ул траз ву чен на од на мо зок
за по ја ва на не у ро раз вој но от ста пу вање, да се до би јат по да -
то ци кои би прет ста ву ва ле ба за за на ред ни ис тра жу ва ња и
мож ност за раз вој на пе ри на то ло ги ја та во здрав стве на ус -
та но ва од се кун дар но ни во на здрав стве на заш тита. Ма те -

ри јал и ме тоди: По да то ци те за оваа рет рос пек тив на сту ди -
ја се до би е ни од ам бу лан тски те днев ни ци и ме дицин ска та
до ку мен та ци ја на па ци ен ти те на Од де ле ни е то за дет ски бо -
лес ти во Оп шта та бол ни ца ,,Бор ка Та лески” во При леп.
Не га тив на пре дик тив на вред ност ка ко ста тис тич ки па ра ме -
тар е пресме та на во рам ки те на ста тис тич ка та ана лиза. Ре -

зул тати: Од ав густ 2014 го ди на до сеп тем ври 2016 го ди на
се нап ра ве ни вкуп но 312 ул траз вуч ни прег ле ди на мо зок
кај но во ро ден чи ња и до ен чиња. По зи ти вен на од при први -
от ул траз ву чен прег лед е до би ен кај 129 па ци ен ти (59,4%).
Пресме та на е не га тив на та пре дик тив на вред ност на не га -
тив ни от ул траз ву чен на од и до би е на е вред ност 0,97 или
97%. Зак лу чок: Ра на та ди јаг но за на пе ри на тал но то мо зоч -
но ош те ту ва ње по ма га во пре зе ма ње то со од вет ни мер ки
кои би пре ве ни ра ле евен ту ал ни не у ро раз вој ни от ста пу -
вања.

Клуч ни збо рови: ул траз вук на мо зок, пе ри на тал но ош -
те ту вање, пе ри на тал ни ри зик - фак тори

ВО ВЕД
При ме на та на ул траз вуч ни те бра но ви со фрек венци ја по -

го ле ма од 20. 000 Hz во не о на то ло ги ја та и пе ди јат рис ка та
нев ро ло ги ја за поч на ла пред око лу 30 го дини. (1) Ка ко без -
бедна, ре ла тив но ев ти на и ед нос тав на за упот ре ба алатка,
ул траз вукот прет ста ву ва ме то да на из бор во ди јаг но за та и
сле де ње то на ис хо дот на пе ри на тал но то мо зоч но ош те ту ва -
ње кое мо же да би де хе мо ра гич но или хи пок сично-исхе -
мис ко или ком би на ци ја на две те и нас та ну ва под деј ство на
по ве ќе фак тори. Ри зик - фак то ри кои се асо ци ра ни со пе ри -
на тал но мо зоч но ош те ту ва ње се: ма тер на лен ди ја бе тес ме -
ли тус, зло у пот ре ба на ко ка ин во те кот на бре ме носта, ан ти -
ко а гу лан тна те ра пи ја кај мај ката, фе брил на бо лест или кон -
вул зии во те кот на бре ме носта, пре ек лам пси ја и ек лам -
псија, хо ри о ам ни о ни тис, по ве ќеп ло до ва бре ме ност, кар -
лич на пре зен та ци ја при ва ги нал но по ро ду вање, гес та цис ка
ста рост по ма ла од 36ГН, ин тра у те ри на рес три к ци ја во рас -
тот, пе ри на тал на ас фик сија, про лон ги ра на кар ди о пул мо -
нал на ре а ни ма ци ја кај но во ро ден чето, рес пи ра то рен дис -
трес, при ме на на хи пе рос мо лар ни рас тво ри (би кар бо нати),
ко на тал на ин фек ција,не о на тал на сепса, не о на тал ни кон -
вул зии, хи по тен зи ја кај но во ро ден че то и други. (2,3)

Ди јаг нос тич ки те мож нос ти на ул траз вукот во ди јаг но за -
та на ин трак ра ни јал ни те раз вој ни ано ма лии, суб ду рал ни от
хе ма том, ка ко и при де тек ти ра ње на при чи ни те за мак рок -
ра ни ум и мик ро цефа ли ја се ис то та ка го леми. 

ЦЕЛИ
-  Да се пре зен ти раaт ул траз вуч ни те на о ди на мо зок кај

но во ро ден чи ња и до ен чи ња  во пе ри о дот од ав густ
2014 го ди на  до сеп тем ври  2016 го ди на во Оп шта та
бол ни ца  ,,Бор ка Та лески” во При леп.

-  Да се пре зен ти ра не га тив на та пре дик тив на вред ност
на не га тив ни от ул траз ву чен на од на мо зок за по ја ва
на не у ро раз вој но от ста пу вање.

-  Да се до би јат по да то ци кои би прет ста ву ва ле ба за за
на ред ни ис тра жу ва ња и мож ност за раз вој на пе ри на -
то ло ги ја та во здрав стве на ус та но ва од се кун дар но ни -
во на здрав стве на заш тита.

Габриела Тавчиоска,
Општа болница ,,Борка Талески”, Прилеп
Одделение за детски болести

Ултразвукот во дијагнозата на 
перинаталното мозочно оштетување
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МА ТЕ РИ ЈАЛ И МЕ ТОД
По да то ци те за оваа рет рос пек тив на сту ди ја се до би е ни

од ам бу лан тски те днев ни ци и ме дицин ска та до ку мен та ци -
ја на па ци ен ти те на Од дел ни е то за дет ски бо лес ти во оп -
шта та бол ни ца ,,Бор ка Та лески” во При леп. 

Ул траз вуч ни от прег лед е нап ра вен на апа рат Voluson E8
Expert, со про мен ли ва сон да со фрек венци ја од 4 до 9 MHz
при што ка ко акус ти чен про зо рец е ко рис те на го ле ма та
(предна) фон та нела. Ул траз вуч ни от прег лед бил ин дици -
ран од при сус тво на пе ри на та лен ри зик - фак тор или нев -
ро лош ка сим пто ма то ло гија. При се кој прег лед се нап ра ве -
ни пет ко ро нар ни и пет са ги тал ни пре сеци. На о ди те се ин -
тер пре ти ра ни спо ред кла си фи ка ци ја та на Papille за хе мо ра -
гич ни те про ме ни  и кла си фи ка ци ја та на Pidcock за хи пок -
сично-исхе мис ки те про мени. За вне су ва ње и ана ли за на
соб ра ни те по да то ци се ко рис те ни ос нов ни те ком пју тер ски
прог рами.

За вто ра та цел на сту ди јата, спо ред ек склу зи о ни те кри -
те ри у ми (воз раст над 28 дена, от сус тво на пе ри на та лен
ри зик фак тор и по зи ти вен ул траз ву чен на од на мо зок), до -
би е на е гру па од 37 ис пи та ни ци со пе ри на та лен ри зик -
фак тор и не га ти вен ул траз ву чен на од на мо зок кај кои на
воз раст од 7-8 ме се ци пре ку пе ди јат рис ки нев ро лош ки
прег лед е про це нет пси хо мо тор ни от раз вој. Пресме та на е
не га тив на та пре дик тив на вред ност на не га тив ни от ул -
траз ву чен на од на мо зок пре ку фор му ла та NPV=d/c+d при
што  d е број на не га тив ни на оди, а c е број на лаж но не -
га тив ни на оди.

РЕ ЗУЛ ТАТИ
Во пе ри о дот од ав густ 2014 го ди на до сеп тем ври 2016 го -

ди на  во рам ки те на Од де ле ни е то за дет ски бо лес ти во Оп -
шта та бол ни ца ,,Бор ка Та лески” во При леп се нап ра ве ни
вкуп но 312 ул траз вуч ни прег ле ди на мо зок кај но во ро ден -
чи ња и до ен чи ња (253 во дет ска ам бу лан та или не о на то -
лош ко од де ле ние, 59 кај па ци ен ти хос пи та ли зи ра ни на Од -
де ле ни е то за дет ски бо лести). 

Од вкуп ни от број на ул траз вуч ни прег ле ди 217 се прв
прег лед, а 95 се кон трол ни прег леди. Пр ви от прег лед е нап -
ра вен кај 154 но во ро ден чи ња и 63 до ен чиња. Пре ма тур ни
но во ро ден чи ња со гес та цис ка ста рост до 31 до 36 гес та -
цис ки не де ли се 47. 

Пр ви от ул траз ву чен прег лед е нап ра вен кај но во ро ден чи -
ња и до ен чи ња по ра ди по стое ње на пе ри на та лен ри зик -
фак тор или по ра ди нев ро лош ка сим пто ма то ло гија. По зи ти -
вен на од при први от ул траз ву чен прег лед е до би ен кај 129
па ци ен ти (59,4%). На од во при лог на ек сте рен хид ро цефа -
лус е до би ен во 3 слу чаи, ин тра вен три ку ла рен оп струк ти -
вен хид ро цефа лус е де тек ти ран кај 1 слу чај, аси мет рич на
вен три ку ло ме га ли ја со при сус тво на cavum vergae кај 1
слу чај, едем на мо зок кај 7 слу чаи, бла го хи пок сично-исхе -
мис ко ош те ту ва ње кај 2 слу чаи, ин тра вен три ку лар на хе мо -

ра ги ја од прв сте пен кај 70 слу чаи, ин тра вен три ку лар на хе -
мо ра ги ја од втор сте пен кај 38 слу чаи, диз ге не зи ја на cor-
pus callosum кај 1 слу чај, уни ла те рал на ог ра ни че на хи пе ре -
хо ге ност во та ла мус кај  1 слу чај, тра кас ти хи пе ре хо ге нос -
ти во та ла му си во 5 слу чаи. Ул траз вуч ни те на о ди се су ми -
ра ни во гра фи кон 1.

7 па ци ен ти (5,4%) со по зи ти вен на од при први от ул траз -
ву чен на од за по на та мош но ис ле ду ва ње се упа те ни во
здрав стве на ус та но ва од тер ци јар но ниво, од нос но на Кли -
ни ка та за дет ски бо лес ти во Скопје.

За ос тва ру ва ње на вто ра та цел на сту ди ја та се ана ли зи ра -
ни по да то ци те од нев ро лош ка та про це на на па ци ен ти те од
ис пи ту ва на та група. Во еден слу чај е но ти ра на хи по то ни ја
на ра мен по јас и гор ни ек стре ми тети.

Пресме та на е не га тив на та пре дик тив на вред ност на не га -
тив ни от ул траз ву чен на од и до би е на е вред ност 0,97 или
97% што зна чи де ка кај 97% од слу ча и те со не га ти вен ул -
траз ву чен на од на мо зок не ма да се ја ви не у ро раз вој но  от -
ста пу вање.

ДИС КУ СИЈА
Око лу 10% од но во ро ден чи ња та има ат ри зик - фак тор за

не у ро раз вој но от ста пу вање, од нос но се не у ро ри зични.
Еден дел од нив се раз ви ва ат без проб лем или со по ма ли
тран зи тор ни проб леми. Но, кај ос та на ти те по стои пот ре ба
да би дат вклу че ни во раз вој на прог ра ма при што со со од -
вет ни веж би ќе би де ис ко рис те на не у роп лас тич нос та на
мо зо кот. Од ис клу чи тел на важ ност е так ви те де ца да би дат
иден ти фи ку ва ни во нај ра на воз раст.(4,5)

Спо ред до би е ни те ре зул та ти од оваа сту ди ја пре ди к ци ја -
та на не у ро раз вој ни от ис ход со по мош на ул траз вуч ни от
прег лед на мо зок е кли нич ки ре ле ван тна и од го ле ма по -
мош на пе ди јат ри те во ме на џи ра ње то на па ци ен тите. Ви со -
ка та не га тив на пре дик тив на вред ност на не га тив ни от ул -
траз ву чен на од за ед но со ос та на ти те кли нич ки па ра мет ри
се си гур на под дршка на пе ди ја та рот при со ве ту ва ње то на
ро ди те ли те на не у ро ри зич ни те но во ро ден чиња.(6,7)

Графикон 1
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Сту ди и те на Ме јашки-Бош њак со со ра бот ни ците, ка ко и
на Пи са ни со со ра бот ни ци те ра пор ти ра ат ви со ка сен зи тив -
ност на уред ни от ул траз ву чен на од на мо зок за по во лен не -
у ро раз во ен ис ход.(8,9)

Хер бон со со ра бот ни ци те во нив на та прос пек тив на сту -
ди ја на 70 но во ро ден чи ња со еден до три пе ри на тал ни ри -
зик - фак то ри ја об ра бо ту ва ат асо ци ра нос та на по зи тив ни -
от ул траз ву чен на од со по ја ва та на нев ро лош ки сек ве ли на
воз раст од 12 ме сеци.(10)

При тран скра ни јал ни от ул траз ву чен прег лед на мо зо кот
не дос тап ни за ком плет на ви зу е ли за ци ја се струк ту ри те во
зад на та че реп на ја ма и дел од кон век си те тот.(3)

Сту ди ја та има и од ре де ни ог ра ни чу ва ња кои про из ле гу -
ва ат од фак тот што по да то ци те се  до би е ни од ед на здрав -
стве на ус та но ва (“single center study”). Пре дик тив на та
вред ност во кли нич ка та прак ти ка мно гу за ви си од пре ва -
ленца та на аб нор мал нос та кај па ци ен ти те кај кои од ре де на
ди јаг нос тич ка про це ду ра е спро ве дена.

ЗАК ЛУ ЧОК
Ра на та ди јаг но за на пе ри на тал но то мо зоч но ош те ту ва ње

по ма га во пре зе ма ње то со од вет ни мер ки кои би пре ве ни ра -
ле евен ту ал ни не у ро раз вој ни от ста пу вања. Ис то така, од
го ле ма важ ност е нав ре ме на та де тек ци ја на ри зик - фак то -
ри те за по тенци јал ни пе ри на тал ни мо зоч ни ош те ту вања.
Ул траз вукот ка ко ди јаг нос тич ка алат ка по ма га да се пред -
ви ди не у ро раз вој ни от ис ход кај но во ро де ни ња и до ен чи ња
со пе ри на та лен ри зик - фак тор.
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ВО ВЕД
Под еле мен тар ни непо го ди (ка тас трофи) се под раз би ра

не о че ку вана, не на деј но и непос ре дна опас ност за жи во тот и
здрав је то на лу ѓе то и жи вот ни те на од ре де но под рачје, при
што по го де на та оп штес тве на за ед ни ца не е во сос тој ба да ја
от стра ни со со од вет ни си ли и сред ства. Спо ред тоа, ма сов -
нос та и пот ре ба та за по мош се ос нов ни те ка рак те рис тики.

При тоа до а ѓа до на ру шу ва ње на еко лош ка та и со ци јал на -
та рам но те жа на за фа те но то под рачје.

Нај чес ти ка тас тро фи кои ба ра ат ор га ни зи ра на ме дицин ска
и пре вен тив на ме дицин ска по мош се: зем јот ре сите, поп ла -
вите, го ле ми те епи де мии и друго.

Поп ла ви и нив ни ка ра те рис тики

Поп ла ва та мо же да за фа ти по те се ни или по ши рок ком -
плекс на зем јиш те то со из ли ва ње на во да та од реч но то ко -
рито. Се ко ја еле мен тар на непо года, па и поп ла ва та се ка рак -
те ри зи ра со два пе ри оди:

l Вон ре ден пе ри од - нас та ну ва вед наш на по че то кот на
поп ла ва та и трае нај чес то три до пет дена, по не ко гаш и
по долго, и во тој пе ри од се из ве ду ва ат спа су вач ки ра -
боти, се ре ша ва ат пра ша ња та на ева ку а ци ја та и смес ту -
ва ње на нас тра да но то на се ле ние и да ва ње ме дицин ска
по мош на жрт ви те од поп ла вата.

l Пе ри од на об но ву ва ње - поч ну ва по не кол ку де на по
поп ла ва та и ја оп фа ќа це ло куп на та ра бо та на си те ор -
га ни за от стра ну ва ње на по след ици те од поп ла вата. Со
ра бо та та ра ко во ди штаб за уп ра ву ва ње со кри зи и вон -
ред ни сос тој би на оп шти ната. За дол жи тел но во шта -
бот тре ба да има спе ци ја лист по хи ги е на и епи де ми о -
ло ги ја кои ќе предла га ат мер ки на ли ца та кои ра бо тат
со пре вен тив ни ме дицин ски еки пи на те ре нот и да вр -
шат кон тро ла на ра бо тата. Од јав на здрав стве на глед на

точка, поп ла ва та мо же да го на ру ши пре чис ту ва ње то
на во да та и сис те мот на от пад ни води, пре диз ви ку вај -
ќи пре те ку ва ње на ток сич ни от от па ден ма те ри јал или
пак пре мес ту ва ње на хе ми ка ли и те за тек на ти на пов -
рши ната.5

Чо ве кот соз да ва држа ви и на у ки кои ги де фи ни ра со фи -
зич ки гра ни ци на сво ја та те ри то рија, пов рза ни во за ед ни ца
на држави, но не е мо ќен да соз да де лек ка ко да ја прег ра -
ди ат мос фе рата, не соз да де лек ка ко ед на држа ва мо же са -
мо сво јот воз дух да го чу ва не за га ден и да не доз во ли по -
след ици те од поп ла вите, од за ра зи те да не ја за фа тат не го -
ва та држава.

Би деј ќи ова ни ко гаш не мо же да се по сти гне, се ко ја
држа ва по е ди неч но и ме ѓу на род на та за ед ни ца во це лина,
мо ра ат по стоја но да пре зе ма ат пре вен тив ни мерки, да се
ор га ни зи ра за ре ак ци ја и да ре а ги ра ат ко га ќе се слу чи ка -
тас трофа. Од овие ак тив нос ти не е ис клу че на ни ту Ре пуб -
ли ка Ма ке до нија.

Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја го има до не се но За ко нот за заш ти -
та од еле мен тар ни непо годи.1 Во овој За кон на прво мес то се
ука жу ва де ка заш ти та та од еле мен тар ни непо го ди е од оп шт
ин те рес за држа ва та и де ка првен ство на заш ти та има жи во -
тот и здрав је то на лу ѓето, а по тоа, се раз бира, заш ти та та на
ма те ри јал ни те доб ра на гра ѓа ни те и држа вата.

Во За ко нот е ут врде но де ка об врски од об лас та на заш ти -
та има ат сите, поч ну вај ќи од гра ѓа ните, прет при ја ти јата, јав -
ни те ус та но ви и служби, еди ни ци те на ло кал на са мо уп ра ва
(оп шти ните), ка ко и држва та ка ко це лина, од нос но ор га ни те
на држав на та власт. При тоа, во рам ки те на сво и те над леж -
нос ти и мес то то и уло га та во држа ва та тие учес тву ваат, ја ор -
га ни зи раат, спро ве ду ва ат и се од го вор ни за спро ве ду ва ње на
заш ти та и мер ки те за заш тита.

Учес тво то на ор га ни те на држав на та власт, ко орди на ци ја -
та на ак тив нос ти те и ра бо та та на Ре пуб лич ки от штаб за ци -
вил на заш ти та го обез бе ду ва вла да та на Р. Ма ке до нија.2 Во
вак ва си ту а ци ја вла да та на Р. Ма ке до ни ја ди рек тно, но нај -
чес то и по пра ви ло пре ку Ре пуб лич ки от штаб за ци вил на
заш тита, Служ ба та за наб љу ду ва ње и из вес ту вање, гра ѓа ни -
те и дру ги те учес ни ци во заш ти та та ут врде ни со овој за кон,
а за ра ди спре чу ва ње на опас нос та или от стра ну ва ње на по -
след ици те од еле мен тар ни те непо годи, сог лас но За ко нот за

Љупчо Костадиновски, Лилјана Лазаревска, 
Шемси Муса, Верица Добросављевиќ, Рената
Пејчиновска, Марије Ѓетај-Јаковски
Центар за јавно здравје- Скопје

Кризна состојба-поплава на дел од
регионот на Скопје, oпштина Гази Баба

(период од 6.8 до 23.8.2016 година)
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уп ра ву ва ње со кри зи (“Служ бен вес ник на Р.Ма ке до нија”
бр.29/05 од 4.5.2005 го дина) се уре ду ва сис те мот за уп ра ву -
ва ње со кри зи во Р. Ма ке до ни ја и тоа: ор га ни за ци ја и фун -
кци о ни рање, од лу чу ва ње и упот ре ба на ре сур сите, ко му ни -
ка ци јата, ко орди на ци ја та и фи нан си ра ње то ка ко и дру ги
пра ша ња сврза ни со сис те мот за уп ра ву ва ње со кризи.

Кризни/вон ред ни си ту а ции и опас ности

Си те вон ред ни сос тој би прет ста ву ва ат го ле ма опас ност за
чо ве кот и сре ди на та во ко ја жи ве ат и ра бо тат кон кои тој не
мо же да ос та не рам но ду шен. На си те кризни/вон ред ни сос -
тој би мо ра ак тив но да се ре а ги ра и тоа:

- еле мен тар ни непо го ди - ка ко ре зул тат на де лу ва ње на
при род ни те си ли на кои чо ве кот не мо же да де лува;

- ос та на ти нес ре ќи и ка тас тро фи чиј при чи ни тел е чо ве -
кот, без ог лед на тоа да ли го нап ра вил свес но или нес вес -
но (по жа ри во шуми, ста нови, ма га цини, со об ра ќа ј ни
нес реќи-воз душни, же лез нички, по па тиш та и во дени).

Ште ти те кои нас та ну ваат, а кои мо же ле да се спре чат, де -
нес се со так ви раз ме ри што прет ста ву ва ат го ле ми су ми на

па ри со кои би мо же ле да си се обез бе дат сто ти ци ста но ви
за ра бот ни те лу ѓе и гра ѓа ните. И со ци јал на та стра на на
проб ле ми те го по го ду ва ат чо ве кот, де лу ва ат на оси ро ма шу -
ва ње на не кои оп штес тве ни сре дини, ра бот ни ор га ни за ции
и друго. За ед нич ко кај си те ка тас тро фи е што тие одед наш
ги на ру шу ва ат ус ло ви те на над во реш на та сре дина, ги
униш ту ва ат са ни тар ни те об јек ти и ста нови, ја на ру шу ва ат
ис хра на та и во оп што нор мал ни от ри там на жи во тот, го
исцрпу ва ат на се ле ни е то до мак си мум, ка ко фи зич ки та ка и
пси хички. Во так ва си ту а ција, рам но те жа та ме ѓу при чи ни -
те лот на за бо лу ва ње то и чо веч ки от ораг ни зам се на ру шу ва
во ко рист на пре диз ви ку ва чот на бо лес тите, па се соз да ва -
ат ус ло ви до бри за нив но раз ви ва ње и штет но то деј ство
прог ре сив но го зго ле му ваат, зна чи мно гу бр зо се зго ле му -
ва ат из во ри те на за рази, се от во ра ат си те па тиш та за нив но
ши рење, нив ни от број прог ре сив но се зго ле мува, а со ог лед
на пси хич ка та и фи зич ка та исцрпе ност на лу ѓето, от пор -
нос та на лу ѓе то наг ло опаѓа.4 Во так ви слу чаи мо ра да се во -
ди бор ба со вре мето, т.е. да се спре чи из би ва ње то на епи де -
ми ја од за раз ни бо лес ти до пов тор но вос поста ву ва ње на
рам но те жата, што зна чи де ка син џи рот на ин фек ци ја мо ра
да би де пре ки нат вед наш, или де лум но за да се спре чи не -
го во пов тор но ја ву вање. 

Ко га има ме поп ла ви на се ле ни е то е из ло же но на пот полн
ри зик од ин фек тив ни за бо лу вања, би деј ќи си те па тиш та за
ши ре ње на ин фек ци ја та се от во ре ни и ус ло ви те за од држу -
ва ње на лич на та и ко му нал на та хи ги е на се спад на ти на нула,
ис хра на та е на ру ше на и пси хич ки тра у ми се до жи ве ани. Во
тој слу чај до а ѓа до наг ло и драс тич но ус лож ну ва ње на хи ги -
ен ска та и епи де ми о лош ка та сос тојба.

Брза про це на на сос тој ба та од здрав ствен ас пект

Во уп ра ву ва ње то во ус ло ви на кризна/вон ред на сос тојба,
про це на та под раз би ра со би ра ње на суб јек тив ни и об јек тнив -
ни ин фор ма ции со цел да се из ме ри ште та та и да се иден ти -
фи ку ва ат ос нов ни те пот ре би на за фа те на та по пу ла ци ја за
кои е пот реб но да се пре зе мат ит ни мерки. Про це на та е за -
мис ле на да би де се ко гаш брза, би деј ќи таа мо ра да се из -
врши во ог ра ни чен пе риод, за вре ме или непос ре дно по нас -
та ну ва ње то на вон ред на та си ту а ција.3 Цел та на бр зо до не се -
на та про це на е:

- да се пот врди ур ген тнос та на криз ната/вон ред на та си -
ту а ција;

- да се опи ше ви дот, вли ја ни е то на криз ната/вон ред на та
си ту а ција;

- да се из ме ри неј зи но то мо мен тал но и по тенци јал но
вли ја ние на здрав је то на заг ро зе но то на се ле ние;

- да се из врши про це на на адек ват нос та на по стој ни от ка -
па ци тет за од го вор и непос ре дни те до пол ни тел ни пот -
реби;

- да се препо ра ча ат при о ри тет ни те ак ции за итен од -
го вор.6

Поп ла ва во с. Стај ковци

Поп ла ва во с. Стра чинци
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РЕ ЗУЛ ТА ТИ И ДИС КУ СИЈА
Поп ла ви те во Оп шти на Га зи Ба ба се ре зул тат, пред сé, на

го лем ин тен зи тет на вр не жи за око лу 4 ча са спо ред офи ци -
јал ни те по да то ци на УХМР на РМ, при што нав рнаа око лу
93 мм (или 93 литри) вр не жи на квад ра тен ме тар, што е на -
вис ти на го ле мо ко ли чес тво. До пол ни телно, се ја ви гла -
вен мак си мум на вр не жи од око лу по ло ви на час, со бли зу
35 мм или по ве ќе од 1 мм/ми ну та што е мно гу ви сок ин тен -
зи тет. Ва ков или по го лем ин тен зи тет на вр не жи (од бли зу
30-40 мм/час) се ја ву ва рет ко и се за бе ле жа ни са мо не кол ку
по ја ви со до се гаш ни те ме рења. По ра ди пра ве цот на дви же -
ње то на об ла ци те кон Скоп ска Цр на Го ра (ка ко средно-ви со -
ка ба ри е ра со 1.651 m), нај го ле мо ко ли чес тво вр не жи нав -
рнаа ток му на јуж ни те па ди ни на оваа пла нина, од нос но се -
вер ни от дел на Скоп ска та кот лина. Вер ти кал ни от ог ро мен
об лак ку му ло ним бус со ди фе ренци ја лен елек три ци тет бе ше
при чи на и за го ле ми от број елек трич ни праз не ња кон зем ји -
на та пов ршина.

Јуж ни те па ди ни на Скоп ска Цр на Го ра се дос та стр мни,
ого лени, со мали, по рој ни слив ни под рачја, што ус ло ву ва
наг ло со би ра ње и пов ршин ско ис те ку ва ње на во да та од вр -
не жите, кон под нож јето, од нос но во пра вец на Скоп је и ре -

ка та Вар дар. До кол ку по шу ме нос та бе ше по го ле ма или рас -
ти тел на та пок рив ка по густа, зна чи те лен дел од вр не жи те ќе
се впи е ја во ве ге та ци ја та и во поч ва та (ко ја де нес е ре чи си
це лос но од не се на по ра ди ого ле носта). Огром на та концен -
тра ци ја на вод на маса, ба ра ко ри дор по кој ќе дој де кон Вар -
дар. Се пак, за пуш те ни те дре наж ни ка нали, чес то пол ни со
шут и от па доци, из дигна ти те об јек ти и со об ра ќа ј ни ци без
про пус ти и ка нали, нис ки те и сла бо про пус ни мос тови, пре -
диз ви ку ва ат на со би ра ње на во да та и фор ми ра ње на ма ли
езера. Од при ти со кот на во дата, преч ки те на па тот по пуш та -
ат и во да та се из ле ва сил но низ вод но или стра нично, пре диз -
ви ку вај ќи поп лави. Вто ра непо год ност е ви со ко то ни во на
под зем ни те во ди во по нис ки те де ло ви на кот ли ната, по ра ди
што зем јиш те то не мо же да ап сор би ра го лем кван ти тет на
вода. За тоа, нај ри зич на е сос тој ба та долж јуж но то под нож је
на Скоп ска Цр на Гора, од Ара чи но во до Смил ковци.

Проб лем се и ог ром ни от број бес правно, неп ра вил но и
проб ле ма тич но из гра де ни об јекти, осо бе но во ри зич ни -
те зони, кои го отеж ну ва ат про то кот на ат мос фер ска та вода,
го ком пли ци ра ат ка нал ско-дре наж ни от сис тем или се ис пре -
че ни ток му на него. Нај го лем дел од на се ле ни ето, ис то така,
не е до вол но под гот ве но и еду ци ра но за спра ву ва ње со поп -
ла ви и дру ги непо годи, за што е не оп ход но по ди га ње на јав -

Табела бр. 1 Табеларен приказ за резултатите од извршените физичко-хемиски и бактериолошки анализи на земените примероци вода за пиење
во поплавените подрачја во периодот од 8.8. до 25.8.2016 година (водоснабдување, квалитетот и здравствената исправност на водата за пиење)
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на та свест на на се ле ни е то (всушност, од па ни ка пре диз ви ка -
ни те со об ра ќа ј ни нез го ди и дру ги при чини, со об ра ќа јот на
не кои мес та бе ше це лос но преп ре чен, што пре диз ви ка уш те
по го лем ри зик). 

Са ни тарно-хи ги ен ски и про ти ве пи де мис ки мер ки

пре зе ме ни од Цен та рот за јав но здравје-Скопје

Во пе ри о дот од 8.8. 2016 до 25.8.2016 го ди на Од де ле ни е -
то за хи ги е на из врши 82 уви ди на во дос наб ди тел ни об јек ти
во при сус тво на док тор-спе ци ја лист по хи ги ена. При тоа, беа
дос та ву ва ни се кој днев но два па ти во те кот на де нот из веш -
таи за сос тој ба та во поп ла ве ни те под рач ја до ко орди на то рот
на Криз ни от штаб од Ин сти ту тот за јав но здрав је на Р. Ма -
ке до нија, проф. д-р Ми ха ил Ко чу бов ски, спе ци ја лист по хи -
ги ена, до Ми нис тер ство то за здрав ство и до Криз ни от штаб.

Зе ме ни се вкуп но 82 при ме ро ци  на вода, од 14 на се ле ни
мес та од кои ис прав ни се 52, а не ис прав ни се 30 при ме ро ци
на вода, од кои не ис прав ни (бак те ри о лош ки и хе миски) се
15, са мо бак те ри о лош ки 10, и хе мис ки 5 при ме ро ци на вода. 

Во 41 при ме рок има ло хлор во во дата, а во 16 при ме ро ци
не ма ло при сус тво на хлор во во дата. Од град ски во до вод зе -
ме ни се вкуп но 37 при ме роци, а од ло ка лен во до вод 9, од
јав ни ко му нал ни прет при ја ти ја Га зи Ба ба вкуп но се зе ме ни
11 при ме ро ци на вода, ЈКП Илин ден 1, од кап ти ран из вор
13, од ко пан бу нар 7 и од дуп чен бу нар 4 при ме ро ци во да
(Та бе ла 1).

Не ис прав нос та на во ди те се дол же ше на неп ри сус тво на
ре зи ду а лен хлор во во до вод на та мре жа во оние сел ски во до -
во ди кои и прет ход но не вршеа де зин фек ци ја на во да та за
пи ење, пре кин на во дос наб ду ва ње то од ло кал ни те во до во ди
и ин ди ви ду ал ни те во дос наб ди тел ни об јекти. 

Сог лас но За ко нот за во ди (“Служ бен вес ник на РМ”, бр.
87 од 15.7.2008) Вла да та на Ре пуб ли ка Ма ке до нија, на пред -

лог на Цен та рот за уп ра ву ва ње со кризи, ут врден во сог лас -
ност со ор га нот на држав на та уп ра ва над ле жен за врше ње на
ра бо ти те од об лас та на жи вот на та сре дина, ги про пи шу ва
мер ките, ак тив нос тите, на чи нот на наб љу ду ва ње и на чи нот
за ра но пре дуп ре ду вање, пла но ви те во слу чај на вон ред на
сос тојба, ка ко и на чи нот на ин фор ми ра ње на јав нос та и со -
сед ни те држави. Во слу чај на поп лава, зем јот ре си и не кои
дру ги при род ни ка тас тро фи СЕ ЗАБ РА НУ ВА во да та за пи е -
ње од во дос наб ди тел ни те об јек ти и се препо ра чу ва на се ле -
ни е то да се снаб ду ва со во да во ши ши ња или со цис тер ни со
вода. Цис тер ни те со во да се кој днев но беа кон тро ли ра ни од
Цен та рот за јав но здравје-Скоп је за дви же ње то на ре зи ду ал -
ни от хлор во во да та кој бе ше се ко гаш во гра ни ци од 0,2 мг/л
до 0,5 мг/л. Ин сис ти ра но е да се зго ле ми ре зи ду ал ни от хлор
во во до вод на та мре жа пре вен тив но да спре чи ме не кои не са -
ка ни хид рич ни епи де мии. 

Во ис ти от пе ри од Од де ле ни е то за епи де ми о ло ги ја при ЈЗУ
Цен тар за јав но здрав је Скоп је спро ве де ак тив нос ти сог лас -
но из гот ве ни от Ак ци о нен план при што врше ше се кој днев -
но сле де ње на по ја ва на за раз ни бо лес ти во поп ла ве ни те
под рач ја и тоа со по се бен ак цент на бо лес ти те со кра ток и
по долг ин ку ба ци о нен пе риод. Из врши епи де ми о лош ки уви -
ди на те рен во поп ла ве ни те под рач ја (n=100), уви ди  во ин -
тер на ти те ка де што беа прик ре пе ни ра се ле ни те ли ца (n=30),
уви ди во здрав стве ни те ус та но ви ло ци ра ни во кри тич ни те
под рач ја (n=22), уви ди во пре ду чи лиш ни те и учи лиш ни те
ус та но ви (n=26) и други. При тоа беа пре зе ме ни са ни тарно-
хи ги ен ски и про ти ве пи де мис ки мер ки и тоа: дос та ве ни беа
фла ери, из гот ве ни од Ин сти ту тот за јав но здрав је на Ре пуб -
ли ка Ма ке до ни ја и Ми нис тер ство то за здрав ство  во од нос
на чис те ње на ку ќите, во да та и са ни тар ни те пра шања, под -
го тов ка на хра на и хи ги е на и гло да чи и ин сек ти (По след ици
од поп ла вите: сé што тре ба да зна е те за да го заш ти ти те сво -
е то здравје).

То пог раф ска 
карта на 
поп ла ве ни 
под рачја
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Во ис ти от пе ри од бе ше из врше на де зин фек ци ја на пов -
рши на од 35.484.373 м2, при што беа оп фа те ни 6.055 ку ќи во
17 на се ле ни места, дво рови, па тишта, 10 учи лиш та и дру ги
прид руж ни об јек ти за фа те ни со поп лава.

Из врше на бе ше де ра ти за ци ја во 4.503 куќи, при што беа
по ста ве ни 67.547 ма мци.

Лар ви цид на де зин сек ци ја бе ше из врше на на Смил ков ско,
Стај ков ско и Же ле зар ски те езера, ка ко и ка на ли те во поп ла -
ве ни те под рач ја со пов рши на од 66 ха и те рес тич ка де зин -
сек ци ја со пов рши на од 1600 ха.

По ра ди обем нос та и ит нос та на из вршу ва ње на за да чи те
беа ан га жи ра ни еки пи и од си те цен три за јав но здрав је на
РМ во де лот за спро ве ду ва ње на ДДД ак тив нос тите.

За да се спро ве дат си те овие ак тив нос ти по стое ше ви со ка
ко орди ни ра ност ме ѓу ме на џер ски от тим на  Цен та рот за јав -
но здрав је Скоп је со Ин сти ту тот за јав но здрав је на Ре пуб ли -
ка Ма ке до ни ја и Ми нис тер ство то за здрав ство.

ЗАК ЛУ ЧО ЦИ И ПРЕПО РАКИ
Пот реб ни се ин тег рал ни мер ки за иден ти фи ка ци ја и заш -

ти та на по рој ни те слив ни под рачја, ут врду ва ње на по тенци -
јал но ри зич ни под рач ја под лож ни на на ве де ни те непо годи.

Дол го роч ни мерки- дре ни ра ње на ви шо кот ат мос фер ски
во ди пре ку уре ден и со од ве тен ка нал ски (ко лек тор ски) сис -
тем, по шу му вање, по ди га ње на зе ле ни по ја си (на мес то нив -
но униш ту вање), из ра бот ка на ка тас тар на ри зич ни точ ки и
нив но сре ду ва ње со до вол на про пус на моќ за вод на та маса,
сми ру ва ње на свле чиш ни те зо ни и мно гу друго. Не оп ход но
е на та мош но стручно, кад ров ско и тех нич ко по доб ру ва ње на
Упра ва та за хид ро ме те о ро лош ки ра боти, со по го лем број
мер ни ста ни ци (по себ но ав то мат ски), по доб ра пре ди к ци ја
на вре мен ски те неп ри лики. Ис то така, тре ба по доб ра со ра -
бот ка на инс ти ту ци и те со на уч ни те ра бот ни ци и ек спер ти од
со од вет ни те об ласти, во вид на по чес ти кон сул та ции, сос та -
ноци, раз ме на на мис ле ња и слич ни мерки. Пот реб но е по -
ди га ње на јав на та свест на на се ле ни ето, по себ но од по след -
ици те на униш ту ва ње на шу мите, зе ле ни лото, фрла ње то
шут, град ба та на по преч ни об јек ти или на сипи, депо нии, по -
преч ни ѕи дови, јами, осо бе но во зо ни со ви со ки под зем ни
води, ин фор ми ра ње за по ста пки во слу чај на непо го ди и др.
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„Vox Medici“ ќе об ја ву ва струч ни,
на уч ни и ре ви јал ни тру до ви, при ка -
зи на слу чаи или кра тки из ве штаи.
Авто ри те се долж ни да се при др жу -
ва ат на пра ви ла за по до тов ка на
тру до ви те. Уре ду вач ки от од бор на
„Vox Medici“ не ма да ги при фа ти за
разг ле ду ва ње и/или ре цен зи ја тру -
до ви те што не ма да ги за до во лат
овие ба ра ња.

ПОД ГО ТО ВКА 
НА МА НУ СКРИПТ1

Ма ну скрип тот тре ба да би де под -
готвени во електронска фор ма со
двоен проред, го ле ми на на бу кви 12
точ ки, со македонска поддршка,
користејќи го фонтот Times New
Roman или Ariel. Бро јот на стра ни ци -
те (без та бе ли и/или фи гу ри/илу стра -
ции) за ви си од ти пот на тру дот:

1. за ори ги на лен на у чен труд 12
стра ни ци и најм но гу 6 та бе ли
и/или гра фи ко ни/сли ки; 

2. за стру чен труд или ре ви ја лен
труд 8 стра ни ци и најмн гу 4 та -
бе ли и/или гра фи ко ни/сли ки; 

3. при каз на слу чај или кра ток из -
ве штај 6 стра ни ци и најм но гу 3
та бе ли и/или гра фи ко ни/сли ки. 

Се кој дел од тру дот тре ба да за поч -
ну ва на но ва стра ни ца: нас лов на
стра ни ца, ап стракт со клуч ни збо ро -
ви, текст на тру дот, ре фе рен ци, ин -
ди ви ду ал ни та бе ли, илу стра ции и
ле ген ди. Ну ме ри ра ње то на стра ни -
ци те тре ба да би де во дол ни от де сен
агол, поч ну вај ќи од нас лов на та стра -
ни ца.

Пр ва стра ни ца - нас лов на стра -
ни ца: Тре ба да сод жи: (а) нас лов на
тру дот, кра ток, но ин фор ма ти вен; (б)
пр во то име, ини ци ја ли на сред но то
име и пре зи ме то на се кој автор (в)
ин сти ту ци ја; (г) називот на од де лот;
(д) име то и адре са та на авто рот со
ко го ќе се ко рес пон ди ра во вр ска со

ма ну скрип тот (ѓ) из вор/и на под др -
шка во фор ма на гран то ви, опре ма,
ле ко ви... 

Авторс тво: Си те ли ца на ве де ни
ка ко авто ри тре ба да се ква ли фи ци -
ра ат за авторс тво - се кој автор тре ба
да учес тву вал до вол но во ра бо та та за
да мо же да ја пре зе ме јав на та од го -
вор ност за со др жи ната. Ре дос ле дот
на авто ри те тре ба да би де за ед нич ка
од лу ка на си те авто ри. Авторс тво то
тре ба да се зас но ву ва са мо на зна чај -
но учес тво во: (а) кон ци пи ра ње то и
ди зај нот или ана ли за та и ин тер пре та -
ци ја та на по да то ци те; (б) пра ве ње то
на на црт на тру дот или кри тич ко ре -
цен зи ра ње за важ на ин те ле кту ал на
со др жи на; (в) фи нал но одо бру ва ње
на вер зи ја та за пуб ли ка ци ја. Ус ло ви -
те под (а), (б) и (в) мо ра да би дат ис -
пол не ти. Учес тво са мо за обез бе ду -
ва ње фи нан си ра ње или са мо на со би -
ра ње по да то ци не го оправ ду ва авто-
рс тво то. Се кој дел од ту ру дот во од -
нос на глав ни те зак лу чо ци мо ра да
би де од го вор ност на ба рем еден
автор. Труд со кор по ра тив но (ко ле -
ктив но) авторс тво мо ра да го спе ци -
фи ци ра клуч но то ли це кое е од го вор -
но за тру дот. 

Еди то ри те мо же да ба ра ат авто ри те
да го оправ да ат авторс тво то. 

Вто ра стра ни ца - ап стракт и
клуч ни збо ро ви: Ап стра ктот тре ба
да е на пи шан со најм но гу 150 збо ра
за не стру кту ри ран ап стракт и 250
збо ра за стру кту ри ран ап стракт (ги
со др жи де ло ви те: цел/и на сту ди ја та
или истра жу ва ње то, ос нов ни про це -
ду ри, ка ко што е се лек ци ја на ис пи -
ту ва ни те ли ца или ла бо ра то ри ски
жи вот ни, оп сер ва ци о ни те и ана ли -
тич ки те ме то ди, по тоа, глав ни те на о -
ди/ре зул та ти (по да то ци те и нив на та
ста ти стич ка зна чај ност, ако е мож -
но), и глав ни те зак лу чо ци. Истак не -
те ги но ви те и важ ни те ас пе кти на
сту ди ја та или оп сер ва ци ја та. 

Под ап стра ктот иден ти фи ку вај те
ги и на пи ше те ги клуч ни те збо ро ви:
3-5 збо ра или кра тки фра зи кои ќе по -

мог нат во ин де кси ра ње то на тру дот и
при пуб ли ци ра ње то на ап стра ктот.
Ко ри сте те тер ми ни од ли ста та на
Index Medicus за ме ди цин ски нас ло -
ви (MeSH); ако не ма со од ве тен
MeSH тер мин за не кои но во во ве де ни
тер ми ни, мо же да се ко ри стат други
тер ми ни. 

Тре та и по на та мош ни стра ни ци
- текст на тру дот: Тек стот од оп -
сер ва ци о ни и екс пе ри мен тал ни тру -
до ви обич но тре ба да би де, но не е
за дол жи тел но, по де лен на де ло ви со
след ни те нас ло ви: во вед, ма те ри јал и
ме то ди, ре зул та ти и ди ску си ја. 

Во вед: Из не се те ја цел та на тру дот.
Су ми рај те ја оправ да но ста за из ве ду -
ва ње на сту ди ја та или оп сер ва ци ја та.
Дај те ги са мо ре фе рен ци те стро го
по вр за ни со пред ме тот на истра жу ва -
ње или оп сер ва ци ја, не пра ве те обе -
мен прег лед на пред ме тот на истра -
жу ва ње/оп сер ва ци ја. Не ста вај те по -
да то ци или зак лу чо ци од ра бо та та за
ко ја се из ве сту ва. 

Ма те ри јал (се од не су ва на ма те ри -
јал врз кој се вр ши истра жу ва ње то:
лу ѓе, жи вот ни, крв, моч ка... кар то ни
на бол ни...) и ме то ди: Из не се те ја оп -
шта та де скрип ци ја на ме то ди те. Опи -
ше те го јас но из бо рот на ва ши те оп -
сер ва ци о ни или екс пе ри мен тал ни
суб је кти (па цен ти или ла бо ра то ри ски
жи вот ни, вклу чу вај ќи ги и кон трол ни -
те). Из не се те ги ме то ди те, опре ма та
(про из во ди тел, име и адре са во за гра -
да), и про це ду ри те во до вол но де та ли
што ќе доз во лат дру ги да ги по ста ват
ме то ди те, вклу чу вај ќи ги и ста ти стич -
ки те. За ме то ди кои се ве ќе пуб ли ку -
ва ни, на пи ше те ја ре фе рен ца та/ите и
дај те са мо кра ток опис на ме то ди те
што се пуб ли ку ва ни и се до бро поз на -
ти; опи ше те ги но ви те или зна чи тел но
мо ди фи ци ра ни те ме то ди, из не се те ја
при чи на та за ра ди што ги ко ри сти те и
ева лу и рај те ги хе ми ка ли и те/ле ко ви те
што ги ко ри сти те, вклу чу вај ќи ги ге -
не рич ки те ими ња, до зи те, па тот на ад -
ми ни стра ци ја. 

ИНФОРМАЦИЈА ЗА АВТОРИТЕ
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Ста ти сти ка: Ако по да то ци те се
су ми ра ни во де лот ре зул та ти, спе ци -
фи ци рај те ги ста ти стич ки те ме то ди
што сте ги ко ри сте ле за да ги ана ли -
зи ра те. Опи ше те ги ста ти стич ки те
ме то ди со до вол но де та ли за да му
овоз мо жи те на се кој чи та тел со до -
вол но зна е ње да има при стап до ори -
ги нал ни те по да то ци за да се ве ри фи -
ци ра ат из не се ни те ре зул та ти. Ко га е
мож но, кван ти фи ци рај те ги на о ди те
и из не се те ги со со од вет ни ин ди ка -
то ри на гре шки те на ме ре ње (ка ко
што се ин тер ва ли те на до вер ба - CI).
Из бег не те пот пи ра ње са мо на ста ти -
стич ко те сти ра ње на хи по те за, ка ко
што е упо тре ба на „п“ вред но ста, ако
не мо жат да пре не сат важ на ква ни та -
тив на ин фор ма ци ја. Дај те де та ли за
ран до ми за ци ја та; опи ше те ги ме то -
ди те за ус пе хот од оп сер ва ци и те со
при ме на на сле пост на про би те. Дај -
те го бро јот на оп сер ва ции. Из ве сте -
те за гу бе ње на оп сер ва ции (ка ко
што се иск лу чу ва ња та од кли нич ки -
те истра жу ва ња). Спе ци фи ци рај те ја
комп ју тер ска та ста ти стич ка про гра -
ма што сте ја ко ри сте ле. 

Из бег не те не тех нич ка упо тре ба на
тех нич ки те тер ми ни во ста ти сти ка -
та, ка ко што е „слу ча ен“ (ука жу ва на
ран до ми за ци ја), „нор мал но“, „зна -
чај но“, „ко ре ла ции“, и „мо стра“. Де -
фи нирај те ги ста ти стич кте тер ми ни,
кра тен ки и по ве ќе то сим бо ли.

Ди ску си ја: Истак не те ги но ви те и
важ ни ас пе кти на сту ди ја та и зак лу -
чо ци те што ќе сле ду ва ат од нив. Не
по вто ру вај те ги во де та ли по да то ци -
те или дру ги от ма те ри јал да ден во
прет ход ни те де ло ви. Из не се те ги им -
п ли ка ци и те на на о ди те и нив ни те ог -
ра  ни чу ва ња, вклу чи тел но и имп ли -
ка ци и те за ид ни те истра жу ва ња.
Ком  па ри рај те ги оп сер ва ци и те со
дру ги ре ле вант ни сту дии. По вр зе те
ги зак лу чо ци те со це ли те на сту ди ја -
та и из бег не те не ква ли фи ци ра ни
иска зи, твр де ња и зак лу чо ци кои не
се пот пол но по ткре пе ни со ва ши те
по да то ци. Из бег ну вај те да да ва те
при о ри тет на ра бо ти те што не се за -
вр ше ни. Из не се те но ва хи по те за са -
мо ко га е јас но де ка мо же да га ран -
ти ра те де ка мо же да би де оз на че на

ка ко та ква. Мо же, ако е со од вет но, да
се да дат и пре по ра ки. 

Ре фе рен ци: Ре фе рен ци те се вне -
су ва ат во тек стот со арап ски број
ста вен во за гра ди, спо ред ре дот на
пр во то ја ву ва ње во тек стот. За пи -
шу ва ње на ре фе рен ци те во биб ли о -
гра фи ја та, ко ри сте те го на чи нот и
фор ма тот што се ко ри сти во Index
Medicus Consult list of Journals inde-
xed in Index Medicus (ви ди при ме ри
по до лу). 

Из бег не те да ко ри сти те ка ко ре фе -
рен ци ап стра кти, „не пуб ли ци ра ни
по да то ци“ и „лич ни ко му ни ка ции“.
Мо же да се ко ри стат ре фе рен ци, тру -
до ви при фа те ни, но сè уште не пуб -
ли ци ра ни - на пи ше те го спи са ни е то
и до да де те „во пе чат“. 

ПРИ МЕ РИ НА КО РЕ КТЕН 
ФОР МАТ НА РЕ ФЕ РЕН ЦИ: 
Тру до ви во спи са ние: Стан дар ден

труд во спи са ние (на бро ју ва ње на
си те авто ри, но ако бро јот над ми ну -
ва шест, на пи ше те ги ими ња та на пр -
ви те три авто ри и до дај те „ет ал“).

1. You CH, Lee KY, Chey RY,
Menguy R. Electrogastrographic study
of patients njith unexplained nausea,
bloating and vomiting. Gastroenterlogy
2001; 79(2): 311-4. 

КНИ ГИ И ДРУ ГИ 
МО    НО ГРА ФИИ
2. Colson JH, Tamour NJJ. Sports

injuries and their treatment. 2nd ed.
London: S. Paul, 2006.

Та бе ли: Се ко ја та бе ла тре ба да
би де пратена по се бно, изработена
спо ред исти те пра ви ла ка ко за текс-
тот. Не ис пра ќај те та бе ли ка ко фо -
то гра фии. Та бе ла та не смее да има
по ве ќе од 6 ко ло ни и 8 ре да. Обе ле -
же те ги та бе ли те ед но по дру го со
арап ски број ки, спо ред ре дос ле дот
на по ја ву ва ње во тек стот. Дај те кра -
тко об јас ну ва ње на та бе ла та во про -
дол же ние на нас ло вот. Си те до пол -
ни тел ни об јас ну ва ња, ле ген ди или
об јас ну ва ња на не стан дард ни те
кра тен ки, ста ве те ги вед наш под та -

бе ла та. Се ко ја та бе ла тре ба да би де
ци ти ра на во тек стот. 

Илу стра ции: Фи гу ри те тре ба да
се ну ме ри ра ни спо ред ре дот со кој
прв пат се ци ти ра ат во тек стот. Гра -
фи ко ни те и фи гу ри те тре ба да би дат
про фе си о нал но изра бо те ни, цр но -
бе ли или во бо ја. Ренд ге но гра ми те и
друг вид илу стр ции од па то хи сто ло -
шки пре па ра ти или слич но, тре ба да
би дат поставени во текстот, но и да
бидат одделно доставени во елект -
рон ска форма (pdf, eps, jpg, tif) со
висока резолуција. Бу кви те, број ки -
те сим бо ли те и дру го тре ба да би дат
јас но вид ли ви и по ре ду ци ра ње на
го ле ми на та на илу стра ци ја та. Нас ло -
ви те и де та ли те за илу стра ци ја та
тре ба да се да де ни во ле ген да та во
тек стот, а не на са ма та илу стра ци ја. 

Се ко ја илу стра ци ја (гра фи кон,
сли ка...) тре ба да би де обе ле же на со
по да то ци за бро јот на илу стра ци ја та,
име то на авто рот и со стрел ка да се
оз на чи на со ка та на фо то гра фи ја та
(го ре, до лу). 

Ако се да ва ат фо то гра фии на ли ца,
тие тре ба да би дат или со до би е на
пис ме на доз во ла да би дат об ја ве ни,
или та кви ли ца та да не мо же да би -
дат иден ти фи ци ра ни. 

КРА ТЕН КИ И СИМ БО  ЛИ 
Ко ри сте те ги стан дард ни те кра тен -

ки. Из бег не те кра тен ки во нас ло вот
или во ап стра ктот. Це ли от тер мин на
кој се од не су ва кра тен ка та тре ба да
прет хо ди на неј зи на та пр ва упо тре ба
во тек стот, освен ако е стан дард на
еди ни ца мер ка.

НА ПО МЕ НА
Во си те ма ну скрип ти кои се ис пра -

ќа ат до глав ни от и од го во рен уред -
ник тер ба да стои, ка ко на по ме на, да -
ли тие се на ме не ти за руб ри ка та
„Струч ни и на уч ни тру до ви“ или за
дру ги от дел од спи са ни е то.

На крајот од трудот треба да да -
дете изјава дека трудот не е пону ден
за публикување и нема да се испра-
ќа истиот текст до други стручни
списанија.



lkm.org.mk
lkm@lkm.org.mk
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