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Пред Лекарската комора на Македонија во претстојниот период
ќе има богата агенда на активности и обврски, барем ако се суди спо-
ред најавите на новото раководство предводено од претседателка-
та, доц.д-р Калина Гривчева - Старделова и заменик на претседате-
лот, д-р Илберт Бесими.

Ако средувањето на работите започнува од дома, тогаш тоа,
секако, ќе бидат измените на Статутот на Комората и другите
акти за нејзино функционирање, како и  за враќање на дигнитетот на
докторите. Се разбира,  приоритет е  наметнување на Комората
како вистински партнер во креирањето на здравствените полити-
ки, односно активирање на трилатералта во која треба да партици-
пираат Комората, Министерството за здравство и Фондот за
здравствено осигурување.  Голем дел од активностите во таа насо-
ка ќе треба да се одработат во соработка  во Министерството. Тоа,
пред се, се однесува на најавените промени во плаќањето по учинок,
системот “Мој термин“, специјализациите, интермедијарните испи-
ти за студентите и специјализантите и организациите во систе-
мот...Ниту лесна, а уште помалку едноставна агенда. 

Со својот капацитет, кадровски и стручен потенцијал, Комората
може да даде придонес и веруваме дека ќе добие вистинска можност
за реализација на систем во кој ќе има позадоволни пациенти и поза-
доволни лекари. Едното без другото, се разбира, не е можно. А тоа
подразбира многу работа, знаења  и пожртвуваност. Во функција на
таквата агенда ќе настојуваме да бидат и содржините на “Vox
medici“ со својата актуелност. Секако, од работата на Kомората,
преку актуелните прашања за и околу здравството и лекарите,
најновите достигнувања во медицината.....

Со почит, 

Vox medici

Богата агенда со предизвици
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До цент д-р Ка ли на Грив че ва – Стар де ло ва од
Уни вер зи тет ска та кли ни ка за гас тро ен те ро хе па -
то ло ги ја во Скоп је е нов прет се да тел на Ле кар -
ска та ко мо ра на Ма ке до ни ја (ЛКМ), а д-р Ил бер
Бе си ми од Кли ни ка та бол ни ца во Те то во е за ме -
ник на прет се да те лот на оваа про фе си о нал на
асо ци ја ци ја со јав ни ов лас ту вања. 

Де ле га ти те на Соб ра ни е то на Ко мо ра та на
сед ни ца та од ржа на на 23 мај 2017 го дина, гла -
саа за из бо ро тот на ор га ни те и те ла та на ЛКМ.
За д-р Грив че ва – Стар де ло ва и д-р Бе си ми гла -
саа 40 од 66 при сут ни де ле гати. Д-р Лен че Не -
лоска, ди рек тор на Ге рон то лош ки от за вод “13
но ем ври “ – Скоп је и до се га шен пот прет се да тел
на ЛКМ и д-р Ид риз Орана, до би ја 24 гласа. Две
гла сач ки лив чи ња беа не ва жечки. Гла са ње то бе -
ше тај но сог лас но оред би те на Ста ту тот на Ко -
мо рата. 

- Ќе ра бо ти ме да до би е ме по доб ра Ле кар ска
ко мора, Ко мо ра со ко ја ко ле ги те ќе се гор деат.
При о ри тет ќе би де про ме на на Ста ту тот на Ко -
мо рата, ка ко и ра бо та та на те рен со ко ле гите, се
со цел што по доб ро да се разбе рат нив ни те
проб леми. При тоа, се кое мис ле ње или пред лог

ќе би дат доб ре дој дени, из ја ви непос ре дно по
из бо рот, прет се да тел ка та д-р Грив чева-Стар де -
лова.

Спо ред за ме ник на прет се да те лот д-р  Бе -
сими, ак тив нос ти те ќе би дат на со че ни кон вра -
ќа ње на дос то инство то на ле ка ри те и мес то то
што тие го зас лу жу ва ат во оп штес твото.

Де ле га ти те на Соб ра ни е то на сед ни ца та од лу -
чи ја во два оп штин ски од бор - Ки се ла во да –
при ват ни и Те то во 2 да се од ржат но ви из бори. 

Чле но ви те на Соб ра ни е то из браа тројца пот -
пре се да те ли на Ко мо рата, ка ко и Из вршен и
Над зо рен од бор на ЛКМ. За пот прет се да те ли со
мно зинство гла со ви од вкуп ни от број чле но ви
на Соб ра ни е то се из бра ни д-р Игор Да бес ки
(при мар на здрав стве на заш тита), д-р Иљир
Шурла ни (спе ци ја лис тич ко - кон сул та тив на и
бол нич ка здрав стве на заш тита) и д-р Ни ко ла
Гра мат ни ков ски (тер ци јар но здрав ство). 

За чле но ви на но ви от Из вршен од бор се из -
бра ни  д-р Мев лу дин Куч, д-р Ил берт Адеми, д-
р  Му ха мед Асани, д-р Душ ко Те мел ков, д-р  То -
дор Кичуков, д-р Ал берт Леши,  д-р Горда на Бо -
жи нов ска - Бе а ка , д-р Ар ѓент Му ча и д-р  Де ни -
ел По пов ски. Над зор ни от од бор го со чи ну ва ат
д-р Ли ди ја Ико но мовска,  д-р Ѓор ѓи Јота, д-р
Љуп чо Кос те ски, д-р Ѓул ша Ејуб и д-р Сне жа на
За ха ри ева.

Со сед ни ца та прет се да ва ше прет се да те лот на
Соб ра ни ето, д-р Џа бир Бај рами, кој бе ше из -
бран на оваа фун кци ја на Кон сти ту тив на та сед -
ни ца на Соб ра ни е то што се од ржа на 11 мај
2017 го ди на во Скопје. На таа сед ни ца бе ше из -
бра на  Ве ри фи ка ци о на ко ми си ја ко ја из врши
ве ри фи ка ци ја на ман да ти те на чле но ви те на
Соб ра ни е то и на чле но ви те на oд бо ри те на ле -
кари. 

Сед ни ца та на мо мен ти има ше тен зич на ат -
мос фера, беа не оп ход ни па узи, се ос по ру ва ше
ле ги ти ми те тот, се го во ре ше за при ти соци, а се
нап ра ви и обид за неј зи но пре ки ну вање. Дел од
ле ка ри те ја на пуш ти ја са ла та и го бој ко ти раа из -
бо рот. Ра бо та та фор мал но “запна“ око лу ве ри -
фи ка ци ја та на  ман да ти те на двајца де ле гати.
Сед ни цата, се пак, про дол жи со од лу ка на мно -
зинство од вкуп ни от број  на де ле га ти те на Соб -

Собрание на ЛКМ

Претседател д-р Калина Гривчева 
д-р Илбер Бесими заменик на прет



ра ни ето. Се из бра прет се да вач, нај воз рас ни -
от де ле гат, д-р Исма и ла ки Клења,  и Соб ра -
ни е то про до жи со ра бота.

Де ле га ти те на Соб ра ни е то на сед ни ца та
не ги ве ри фи ку ваа ман да ти те на де ле га ти те
од ОО на ЛКМ Те то во 2 и ОО на ЛКМ Ки -
се ла Во да –при ват ни док то ри по ра ди тоа
што пред ло же ни те док то ри има ат двој но
вра бо ту вање, од нос но ра бо тат во прав ни
суб јек ти кои не при па ѓа ат на тие оп штин ски
од бори. Во Од бо рот на ле ка ри Те то во 2 док -
то рот со нај мно гу гла со ви на из бо ри те е
вра бо тен во Ме дицин ски от фа кул тет во Те -
то во и во ЈЗУ Ин сти тут за тран сфу зи о на ме -
дицина. Слич на е сос тој ба та со док то рот од
Оп штин ски от од бор Ки се ла во да – при -
ватни, кој е вра бо тен во Црвен крст и е ос -
но вач на ПЗУ  во ко ја ра бо тел пред да пре -
ми не на но во то ра бот но место.

Врз ос но ва на член 18 - а од Ста ту тот на
ЛКМ 20 пот пи ша ни де ле га ти да доа пред ло -
гот за прет се да тел на Соб ра ни е то на ЛКМ.
За кан ди дат за прет се да тел на Соб ра ни е то
на ЛКМ го пред ло жи ја д-р Џа бир Бај рами.
Чле но ви те на Соб ра ни е то со 35 гла са “за“ го
при фа ти ја пред ло гот и за прет се да тел на
Соб ра ни е то на Ле кар ска та ко мо ра на Ма ке -
до ни ја бе ше из бран д-р Џа бир Бај рами. 

„Не кои де ле га ти го на пуш ти ја гла са ње то
под стра шен при ти сок на по ли ти ка та и нив -
ни те газди. Мно гу е за ме ша на по ли ти ката,
но јас еве јав но ве ту вам до де ка сум на че ло
на Соб ра ни е то ќе нап ра вам се по ли ти ка та да
би де над вор од него. Соб ра ни е то и јас ка ко
прет се да тел ќе би де ме от во ре ни за си те док -
то ри од си те кра иш та на Ма ке до ни ја и ве ту -
ва м  де ка ќе би де ме на стра на та на док то -
рите, не на по ли ти ката“, из ја ви д-р  Бај рами.

Де ле га ти те со 35 гла са “за“ го при фа ти ја
пред ло гот и за пот прет се да те ли на Соб ра -
ни е то на ЛКМ ги из браа д-р Иле Ста мен -
ков ски и д-р Љав дим Ибра ими.

На по себ на сед ница, Соб ра ни ето, ре чи си
ед ног ласно, ги из бра и дру ги те ор га ни  и те -
ла на Ко мо рата.

Vox medici
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– Старделова, 
седателот

Доц. д-р Калина Гривчева - Старделова 
(Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија, 

Медицински факултет при УКИМ, Скопје)

До цент д-р Ка ли на Грив че ва - Стар де ло ва е ро де на  во 1963 го ди на во Скопје.  Сред но об -
ра зо ва ние зав рши во Скопје, гим на зи ја „Ор це Ни ко лов“. Со ви со ко об ра зо ва ние се стек на
на Ме дицин ски от фа кул тет при Уни вер зи те тот „Св Ки рил и Ме то диј“ (УКИМ)  во 1987 го дина,
ка де што во  2006 го ди на го од бра ни јав ни от труд. 

Док тор ска ди серта ци ја ја од бра ни 2014 го ди на на Ме дицин ски от фа кул тет при УКИМ со
што се стек на со на уч ни от сте пен Док тор на на у ки од об лас та гас тро ен те ро хе па то ло гија.
Ак тив но се слу жи со ан глис ки и срп ски ја зик.

На учни, стручни, пе да гош ки ос тва ру ва ња 
Нас тавно-об ра зов на деј ност: Во рам ки те на нас тавно-об ра зов -

на та деј ност на УКИМ, Ме дицин ски фа кул тет, Ка тед ра по ин тер на
ме дицина, из ве ду ва веж би (нас тава, вежби, те рен ска нас тава, итн.)
на сту дис ки те прог ра ми  за ме дици нари, сто ма то лози, ви со ки ме -
дицин ски сес три и ло го педи.

Во 2009 е по ка нет пре да вач на се ми нар за „Вос па ли тел ни црев -
ни за бо лу вања“ на Ме дицин ски от фа кул тет во Осиек, Р. Хрват ска.

Од мај 2015 е из бра на во нас тав но зва ње до цент.
Еду ка тор е и мен тор на спе ци ја ли зан ти по ин тер на ме дици на и

гас тро ен те ро хе па то ло гија.
На уч но ис тра жу вач ка деј ност:  Об ја ве ни  41 на уч ни тру до ви од гас тро ен те ро лош ка та об -

ласт, од кои 3 се во струч ни спи са ни ја со им пак тфак тор, 10 тру до ви во ме ѓу на род ни на уч ни
спи са нија, 5  во ме ѓу на род ни на уч ни пуб ли ка ции и 24 тру до ви во збор ни ци од на уч ни со бири.

Еден е од ав то ри те на  Guidelines for Enteral and Parenteral Nutrition in IBD  на Ев роп ско -
то здру же ние за ен те рал на и па рен те рал на ис храна, ESPEN, об ја ве ни во де кем ври 2016, во
Clinical Nutrition, пуб ли ка ци ја на Elsevier.

Ав тор е на пог лав је за гас тро ен те ро пан кре а тич ни не у ро ен док ри ни ту мо ри во учеб ник за
Ин тер на ме дицина, во фа за на пе ча тење.

Учес тву ва со презeн та ции на на ци о нал ни и ме ѓу на род ни кон греси.
Д-р Ка ли на Грив че ва Стар де ло ва има учес тву ва но и во по ве ќе ме ѓу на род ни на уч ни про -

екти, а  бе ше и на ци о на лен ко орди на тор на еден та ков про ект.
Стручно-ап ли ка тив на деј ност и деј ност од по ши рок ин те рес: Ак тив но е вклу че на во

стручно-ап ли ка тив на та ра бо та на Ад ри а тик клуб за кли нич ка нут ри ција, во два нав ра ти е ор -
га ни за тор на ба зич ни те кур се ви на Ад ри а тик клу бот во Охрид, учес тву ва со пре да ва ња во ра -
бо та та на кур се вите. Врши струч на нас та ва и во рам ки те на ра бо та та на Здру же ни е то на ма -
тич ни док то ри на Ма ке до нија. Оства ри ек сперт ски ак тив нос ти со пре вод на пог лав је на кни -
гата: Oxford Handbook of Practical Drug Therapy: Duncan Ricards, Jeffrey Aronson, Chapter 1-
Gastroenterology, 24-73, 2012. 

Сту дис ки прес тој во Бел град, Уни вер зи тет ска бол ни ца „Бе жа нис ка коса“. Осо бе на ак тив -
ност по ка жу ва во деј нос ти те од по ши рок ин те рес. Ак тив но е вклу че на во ра бо та та на струч -
ни ко ми сии и ра бот ни гру пи при ЛКМ: 

l Прет се да тел на Оп штин ски од бор 2 при ЛКМ (2012 до 2016)
l Ко ми си ја за ре фор ми во здрав ството
l Пре т се да тел на под ко ми си ја за ре фор ми во тер ци јар но 

здрав ство од (2012 до 2016)
l Ра бот на гру па за под гот ву ва ње на за кон за док тор ска деј ност

Член е на Уре ду ва чи от од бор на: „Oficjalne pismo Polskiego Towarzystwa Zywienia
Pozajelitowego i Dojelitowego„  од Пол ска, „Archives of Gastroenterohepatology„ од Србија, ре -
цен зент на 11 ре цен зии на „Clinical Nutrition & Clinical Nutrition ESPEN„  пуб ли ку ва но од Elsevier.

Прет се да тел е на Ма ке дон ско то здру же ние за ен те рал на и па рен те рал на ис храна.
Член е на Со ве тот на Ад ри а тик клуб за кли нич ка прех рана, со ве тот на Ев роп ско то зад ру -

же ние за ен те рал на и па рен те рал на ис храна, ка ко и член, прет став ник за Ма ке до ни ја во На -
ци о нал ни от фо рум при Ев роп ско то гас тро ен те ро лош ко здру же ние.

Прет се да тел е на Advisory board за не у ро ен док ри ни ту мо ри во Кли нич ки от кам пус „Мај ка
Те реза“, Скопје.

БИОГРАФИЈА
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Д-р Илбер Бесими  
Д-р Ил бер Бе си ми е ро ден во 1972 го ди на во Те то во ка де што зав -

рши ос нов но и сред но об ра зо ва ние.  

-  Ме ди иц н ски фа кул тет при УКИМ, Скопје
-  Спе ци ја ли за ци ја по хи рур ги ја,

Ме дицин ски фа кул тет при УКИМ, Скопје,
-  Су пе ци ја ли за ци ја по тра у ма то ло ги ја, 

Ме дицин ски фа кул тет при УКИМ, Скопје,
-  Док тор ски сту дии по тра у ма то ло ги ја, 

Ме дицин ски уни вер зи тет Ти рана, Ал ба ни ја 

Оп штес тве ни и про фе си о нал ни ак тив ности: прет се да тел на ОО
на ЛКМ (2012 -2017), прет се да тел на Ко ми си ја та за еко ном ско –со -
ци јал ни пра ша ње на ЛКМ (2012 – 2017), член на Соб ра ние на ЛКМ

(2012 -2017), прет се да тел на Здру же ни е то
на ле ка ри Ал банци –Те то во (2002-2006),
член на Цен трал но прет се да тел ство на
Здру же не и то на ле ка ри Ал банци (2006 –
2012), член на ИО на Црвен крст на Р.Ма -
ке до ни ја (2006 -2017), пот прет се да тел на
Здру же ни е то на хи рурзи на Р.Ма ке до нија, (2009 – 2016), прет се да -
тел на мла ди на Црвен крст –Те то во (1996 – 2000), член на ЕРЦ –Ев -
ропа, ко орди на тор за ДРГ на Кли нич ка бол ни ца –Те тово, ко орди на -
тор за ак ре ди та ци ја на Кли нич ка бол ни ца –Те тово, член на Вто ро с -
те пе на ко ми си ја на ФЗОМ –Те тово, член на Ко мис ја за ту ѓа не га на
Кли нич ка бол ница-Те тово, прет се да тел на Ко ми си ја за струч но усов -
ршу ва ње на Кли ни ча бол ница-Те тово.  

БИОГРАФИЈА

Д-р Игор Дабески,  
потпретседател за примарна 

здравствена заштита

(МБ „Медика“ , Македонски Брод) 

Д-р Игор Да бес ки е ро ден 1975 го -
ди на во При леп. Ос нов но и сред но
об ра зо ва ние зав рши во Ма ке дон ски
Брод. Ме дицин ски фа кул тет при Уни -
вер зи те тот “ Св. Ки рил и Ме то диј“,
Скоп је 1994 - 2002 го дина.

Спе ци ја ли за ци ја по се меј на ме -
дици на на Ка тед ра та по се меј на ме -
дици на при  Ме дицин ски от фа кул тет,
Скоп је зав рши 2012 го дина.

Ра бот но ис кус тво:

-  2006-2007 го ди на  Здрав ствен дом, М. Брод
(де жур на служба),

-  од 2007 го ди на ос но вач и вра бо тен во ПЗУ МБ
“Ме дика“, Ма ке дон ски Брод.

Ак тив но  чле ну ва во  Ле кар ска та ко мо ра на Ма ке до -
нија, Здру же ни е то на при ват ни ле ка ри на Ма ке до нија,
Црвен крст на Ма ке до нија.

Во ЛКМ ак тив но учес тву ва во ра бо та та на ко ми си и те
за при ват но здрав ство од 2007 до 2012 го дина. Од
2012 до 2017 го ди на е член на Соб ра ни е то и Из вршни -
от од бор на  Ко мо рата.

Во Црве ни от крст на Р.Ма ке до ни ја чле ну ва од 2008
го ди на  ка де што е ак ту е лен прет став ник во Соб ра ни е -
то на Црве ни от крст на Р.Ма ке до ни ја и ис тов ре ме но е
прет се да тел на Оп штин ска та ор га ни за ци ја на Црвен

крст на Р.Ма ке до ни ја во Ма ке дон ски Брод.

д-р Иљир Шурлани, 
потпретседател за специјалистичко-консултативна 

и болничка здравствена заштита

(Специјална болница за гинекологија и акушерство - Чаир, Скопје) 

Роден е во 1070 година во Скопје, каде за вр -
шил  основно и средно образование. Дипломирал
на Медицинскиот факултет при Уни вер  зитетот
„Св. Kирил и Методиј“ , Скопје  во 2005 година. 

За вр шил спе цијализација по гинекологија и
аку  шерство во 2014 година. Вработен е во Спе ци -
јалната болница по гинекологија и акушерство
Чаир, Скопје. 

Активно ги владее англисикиот и турскиот
јазик. 

(Клинички болница Тетово, Факултет за медиицнски науки, 
Државен универзитет Тетово) 
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СУД НА ЧЕСТА 
Претседател: 
Д-р Зорица Манчевска-Трајчулеска

Членови:
Д-р Рубенс Јовановиќ
Д-р Беким Татеши
Д-р Верица Поповска
Д-р Бурак Шабани
Д-р Милена Стефановиќ
Д-р Бедри Веби
Д-р Ристо Чоланчески
Д-р Лазо Новески
Д-р Арбен Аголи

Д-р Блерим Чупи
Д-р Агим Јакупи
Д-р Златко Јаќовски
Д-р Снежана Георгиевска
Д-р Бесник Зеќири 

Судија: 
Иван Џолев 

Обвинител: 
Д-р Фадиљ Малики

Заменици на обвинителот: 
Д-р Вулнет Бектеши
Д-р Владимир Андреевски

Бранители:
Д-р Светлана Трифуновска 
Д-р Вања Трајковска 
Д-р Биљана Андоновска
Д-р Љуљзана Хоџа
Д-р Арбен Реџепи
Д-р Зорица Јовановска 
Д-р Нади Рустеми
Д-р Македонка Глигорова 
Д-р Радица Маџоска 
Д-р Аднан Џабири 

КОМИСИЈА ЗА 
СТРУЧНИ ПРАШАЊА 
Претседател:
Д-р Беким Исмаили 

Членови:
Д-р Елизабета Стојовска-Јовановска
Д-р Иринка Сотирова - Бухова
Д-р Снежана Марковиќ-Темелкова
Д-р Оливер Каранфилски 

КОМИСИЈА ЗА ЕТИЧКИ И
ПРАВНИ ПРАШАЊА
ПРИ ЛЕКАРСКАТА КОМОРА НА
МАКЕДОНИЈА
Претседател :
Д-р Весна Герасимовска 

Членови:
Д-р Газменд Амзаи
Д-р Едип Шеји 
Д-р Сенавер Селими 
Д-р Ѓоре Дервишов 
Д-р Александар Мишев
Д-р Љупчо Арсовски

КОМИСИЈА ЗА ЕКОНОМСКО-
СОЦИЈАЛНИ ПРАШАЊА
Претседател:
Д-р Јакуп Јакупи 

Членови:
Д-р Бети Тодоровска,
Д-р Љупчо Николов
Д-р Јован Тодоровски 
Д-р Томислав Цуцулоски

д-р Никола
Граматниковски, 

потпретседател за терцијарно здравство

(Универзитетска клиника за торакална и васкуларна
хирургија, Медицински факултет при УКИМ, Скопје) 

Ро ден во Скопје, 1969 го дина. Ос нов но то
учи лиш те зав ршу ва во ОУ „Ки рил Пеј чи но виќ“
–Скопје, сред но то во ме дицин ско то учи лиш те
МУЦ „ д-р Пан че Ка ра ѓо зов“ –
Скопје, ме дицин ски от фа кул -
тет , 1995 год. на УКИМ –
Скопје, спе ци ја ли за ци ја та по
кар дио и вас ку лар на хи рур -
гија, 2006 год. во ГА ТА Во е -
но ме дицин ска та ака де ми ја
во Ан кара,Тур ција.

Од бра нил спе ци ја лис тич -
ка ди серта ци ја од об лас та на
кар ди о хи рур ги ја та 2006 год.
во ГА ТА Во е но ме дицин ска та ака де ми ја во Ан -
кара,Тур ција. На Ме дицин ски от фа кул тет 2011
год. УКИМ – Скопје, за поч нал док тор ски сту дии
по кли нич ка ме дицина, вас ку лар на хи рур гија.
Ка ри е ра та ја поч ну ва во 1995 год. во ЦВЗУ Во е -
на бол ни ца – Скопје, ка ко гра ѓан ско ли це на
служ ба во АРМ. Во 2002 год. го зав ршу ва кур сот
за офи це ри за служ би при Во е на та ака де ми ја
во Скопје, во 2006 год. кур сот за мик ро хи рур ги -
ја во ГА ТА Во е но ме дицин ска та ака де ми ја во Ан -
кара, Тур ција. Од 2007 год. е вра бо тен на Уни -
вер зи тет ска та кли ни ка за то ра кал на и вас ку лар -
на хи рур ги ја во Скопје. Во 2014 год. е име ну ван
за ра ко во ди тел на Од де лот за ин тен зив но ле ку -
ва ње на Кли ни ката. Ка ко ли ценци ран кар ди о -
вас ку ла рен хи рург во по ве ќе стран ски држави,
сту дис ки и ра бот но прес то ју ва Ме ди кал Парк –
Тур ци ја (2009 г), во Кар ди о вас ку ла рен цен тар,
Уни вер зи тет Ми чи ген – САД (2012), а во 2013 и
2016 год.во Кар ди о лош ки от цен тар, Са бах Ал
Ах мед – Ку вајт.

Ак тив но е вклу чен во прак тич на та нас та ва –
еду ка тор на сту ден ти и спе ци ја ли зан ти на Ме -
дицин ски от фа кул тет, УКИМ – Скопје. Ав тор и
ко ав тор на по ве ќе струч ни тру дови. Вршел стру -
чен над зор од об лас та на кар дио и вас ку лар на -
та хи рур гија, во вел и из гот ву вал прог рами, ела -
бо ра ти за но ви ме то ди во вас ку лар на та хи рур -
гија. Чле ну ва и бил пред се да тел во по ве ќе
струч ни ко ми сии, а во пе ри о дот 2014-2016 член
е на ко ми си ја та на ЛКМ за сле де ње ре фор ми во
здрав стве ни от сис те м во гру па та за тер ци јар на
здрав стве на заш тита.



КОМИСИЈА ЗА ПРИВАТНО
ЗДРАВСТВО
Претседател:
Д-р Мухарем Салиу 

Членови:
Д-р Гафур Полиси 
Д-р Марина Поп-Лазарова
Д-р Џенгис Јашар
Д-р Сашко Николовски 

КОМИСИЈА ЗА СЛЕДЕЊЕ 
НА ПРОМЕНИТЕ ВО 
ЗДРАВСТВЕНИОТ СИСТЕМ
Претседател:
Д-р Љубомир Стефановски 

Членови:
Д-р Макбуле Елези,
Д-р Ирена Ефтимовска – Рогач,
Д-р Билјана Калчовска - Ивановска,
Д-р Беким Поцеста

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ
НА НАГРАДАТА
„СВ. НАУМ ОХРИДСКИ“ 
Претседател:
Д-р Даница Моневска - Поповиќ 

Членови:
Д-р Лаура Златку
Д-р Ферит Муча
Д-р Јованка Алексова
Д-р Златко Лазаревски

КОМИСИЈА ЗА ИНФОРМАТИВ-
НО - ПРОПАГАНДНА И ИЗДАВАЧ-
КА ДЕЈНОСТ
Главен и одговорен Уредник на Vox
medici:
Д-р Оливер Алексовски 

Членови:
Д- р Ирфан Ахмети
Д-р Атила Реџепи
Д-р Владимир Аврамовски
Д-р Александар Димовски 

КОМИСИЈА ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ 
Претседател:
Д-р Соња Мавродиева-Георгиевска 

Членови: 
Д-р Газменд Хаљити, 
Д-р Емануела Белулоска
Д-р Мирјана Цинциева
Д-р Дамир Тепшиќ

КОМИСИЈА ЗА
СТРУЧЕН НАДЗОР 

Претседател: 
Д-р Илир Хасани 

Членови: 
Д-р Нагип Руфати
Д-р Ѓорѓи Дерибан
Д-р Панче Арсов 
Д-р Билјана Ширгоска 

КОМИСИЈА ЗА СПОРТСКИ
АКТИВНОСТИ 
Претседател: 
Д-р Љупчо Милановски 

Членови: 
Д-р Њомза Љумани
Д-р Лулзим Јахоја 
Д-р Жаклина Штерјова – Марковска 
Д-р Африм Маќалара

КОМИСИЈА ЗА 
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИИ 
И МЛАДИ ДОКТОРИ 
Претседател: 
Д-р Пјатим Асани  

Членови: 
Д-р Марио Јованоски 
Д-р Миралем Јукиќ
Д-р Елена Цветиновска
Д-р Билјана Додева

КОМИСИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ 
СО ФОНДОТ ЗА ЗАЕМНА
ПОМОШ 
Д-р Фатмир Меџити
Д-р Никола Ќулафковски 
Д-р Соња Михаиловска 
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По по вод го ле ми от ју би леј, 70 го ди -
ни Ме дицин ски фа кул тет при Уни вер -
зитетот „Све ти Ки рил и Ме то диј“ во
Скопје, Пла ке та за при до не сот во раз во -
јот на ви со ко об ра зов на та и на уч на та деј -
ност и за афир ма ци ја на Ме дицин ски от
фа кул тет, во зем ја та и во стран ство и бе -
ше до де ле на на Ле кар ска та ко мо ра на
Ма ке до нија. Вак во приз на ние им бе ше
до де ле но и на по ра неш ни те де кани, на
УКИМ, на Сто ма то лош ки, Фар мацевт -
ски, При род но ма те ма тич ки, Фи ло лош ки 
и Фи ло зоф ски  фа кул тет при УКИМ во
Скопје, ка ко и на Ма ке дон ско то ле кар ско
друш тво. 

Во знак на приз на ние и бла го дар ност
за при до не сот во раз во јот и ра бо та та на
Ме дицин ски от фа кул тет, Бла го дар ни ци

им беа до де ле ни на си те пен зи о ни ра ни
ре дов ни про фе со ри во по след ни те 10
го дини, на си те вра бо те ни ре дов ни и вон -
ред ни про фе со ри и  на три те сту ден тски
ор га ни за ции, а за по сти гна ти од лич ни
ре зул та ти во те кот на сту ди ра ње то за
ака дем ска та 2015/2016 го ди на По фал -
ни ци до би ја пет те нај до бри сту денти. Ју -
би ле јот бе ше од бе ле жан на 17 март, го -
ди нава, во го ле ма та са ла на “Хо ли деј ин“
во Скоп је со све че на Ака де мија. 

* * *
Во рам ки те на од бе ле жу ва ње то на 25

го ди ни од ос но ва њето, Пла ке та за ус -
пеш на со ра бот ка на Ле кар ска та ко мо ра
на Ма ке до ни ја и до де ли Фар мацевт ска -
та ко мо ра на Ма ке до нија. Пла ке та та на

прет се да тел ка та на Ко мо рата, доц. д-р
Ка ли на Грив че ва - Стар де ло ва и ја вра чи
прет се да тел ка та на Фар мацевт ска та ко -
мора, проф. д-р Бис тра Ан ге лов ска, на
све че ни от со бир што се од ржа во Скоп -
је на 25.5.2017 го дина. 

Плакети од Медицинскиот факултет при УКИМ и од Фармацевтската комораПРИЗНАНИЈА



Билното масло Терезиеноил е познато по своите необично силни лековити 
својства уште од епохата на Средновековието. Создадено по уникатен древен 
рецепт од потполно природни масти и чисти билни екстракти, со генерации 
наназад до денес тоа го потврдува своето високо признание како лек со 
широка примена и беспрекорно дејство.   

Во минатото билното лековито масло Терезиеноил се користело за активно 
лекување на кожни повреди, отворени рани, изгореници и лузни. Во пракса 
тоа покажува благопријатно дејство врз секаков вид на кожа. Природните 
состојки и специјалните екстракти, вклучени во составот на маслото, ја 
стимулираат природната способност на телото да се регенерира и самото да 
се излекува. Терезиеноил ја потпомага регенерацијата на кожата, ги хидрира 
ткивата и делува антисептично, го смирува чешањето и ја намалува болката 
кај изгореници.  

Поради својата широка примена и целосно природниот состав, Терезиеноил 
може да биде верен и ефикасен помошник и при контузии, трауми и 
повреди.  Билното лековито масло има силен обезболувачки и смирувачки 
ефект уште од првото нанесување, кое доведува до брзо и докажано 
излекување на кожата.
 
Во писмо од Ватикан, испратено на Велигден 2009 г, маслото е благословено 
како „скапоцен дар за човештвото“, кое им помогнало на илјадници луѓе да 
се излекуваат и опорават по тешки трауми. Благодарение на својот широк 
спектар на дејство и брзото олеснување, кое што го носи, Терезиеноил се 
докажува како природна висококвалитетна алтернатива на многу 
фармацевтски и синтетички производи. 

изгореници

лузни

хематоми

рани
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Во Ва ша та прог ра ма на ја вив те вра ќа ње на
дос то инство то на ле ка рот, не го во то мес то
во оп штес твото, ка ко и уг ле дот на Ко мо -
рата. При тоа, ве ли те де ка ЛКМ ќе би де
депо ли ти зи рана, де пар ти зи ра на и про фе -
си о нал на инс ти ту ција. Има ли при чи ни
што овие ста ту тар но од ред ни ци на Ко мо ра -
тa ги из дво ју вате?

Из ми на ти от пе ри од бе ше обе ле жан со го ле мо
по ли тич ко вли ја ние врз  ра бо та та на струк ту ри те
на Ко мо рата. На мес то да би де пар тнер на Ми -
нис тер ство то за здрав ство, Ле кар ска та ко мо ра
бе ше по ста ве на во под ре де на по лож ба и бе ше из -
врши тел на на мет на ти до го вори. Бев ме све до ци
на дол го го дишно, се кој днев но ури ва ње на уг ле -
дот на док тор ска та фела, до ве ду вај ќи ја во пра -
ша ње струч носта, чес нос та и ком пе тен тнос та на
на ши те ко леги. Си те ние сме та ме де ка так во

неш то по ве ќе не смее да се доз воли. Депо ли ти за -
ци јата, де пар ти за ци ја та и про фе си о на ли за ци ја та
ќе ја де фи ни ра ат Ле кар ска та ко мо ра ис клу чи во
ка ко струко во зду же ние кое ќе го за јак не
единство то на док то ри те и, се како, ќе би де го лем
ис че кор кон вра ќа ње на на ше то дос то инство.  

Ка ко им пе ра тив го ис так ну ва те по доб ру ва -
ње то и унап ре ду ва ње то на здрав стве ни от
сис тем. Ќе ус пее ли Ко мо ра та да се на мет не
и по зи ци о ни ра ка ко рам ноп ра вен пар тнер
на МЗ и ФЗОМ во кре и ра ње то на здрав -
стве ни те по ли ти ки и ко неч но да про фун -
кци о ни ра три ла те ра ла та ме ѓу овие инс ти -
ту ции, неш то што е де фи ни ра но и со по себ -
ни за кон ски од редби. До ток лу по ве ќе што
про ме ни те на не кои ре ше ни ја до не се ни во
из ми на те те не кол ку го ди ни се на мет ну ва ат
ка ко ур ген тни?

По доб ру ва ње то и унап ре ду ва ње то на здрав -
стве ни от сис тем е не из вод ли во без со ра бот ка  на
рам ноп рав на ос но ва  по ме ѓу Ле кар ска та ко мора,
Ми нис тер ство то за здрав ство и Фон дот за здрав -
ство, три ла те ра ла ко ја во из ми на ти от пе ри од са -
мо де лум но фун кци о ни ра ше и пок рај тоа што
неј зи на та уло га е јас но за кон ски де фи ни рана. Ве -
ќе од први те де но ви на на ша та ра бо та вос пос -
тавив ме со ра бот ка со Ми нис тер ство за здрав -
ство, де фи ни рав ме тер мин за ре дов ни средби, а
се на де вам де ка тоа ќе се нап ра ви и со но во то ра -
ко вод ство на Фон дот за здрав ство, со што вак ви -
от на чин на со ра бот ка би ста нал на вис ти на фун -
кци о на лен во смис ла на за ед нич ко про на о ѓа ње
на нај со од вет ни ре ше ни ја за се кој днев ни те теш -
ко тии, кои се ја ву ва ат на си те ни воа на здрав стве -
на та заш тита. Ко мо рата, ка ко единствен офи ци -
ја лен прет став ник на ле ка рите, ќе пра ви и ре дов -
ни кон сул та ции со сво ја та база, со цел да се де -
фи ни ра ат це ли кои е пот реб но да се вос поста ват
или по доб рат, а се ка ко ка ко при о ри тет тре ба да
би дат ква ли те тот и ус ло ви те за ра бо та на здрав -
стве ни те ра бот ници. 

Разговор

ДОЦ. Д-Р КАЛИНА ГРИВЧЕВА –СТАРДЕЛОВА, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ЛКМ

Деполитизација, департизација 
и професионализација за враќање
на достоинството на лекарите 
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За до вол ни док то ри и па ци ен ти тре ба да е за ед -
нич ка цел на оваа три ла те рала.

На ја вив те де ка еден од при о ри те ти те се
про ме ни те во Ста ту тот на ЛКМ кој не о -
дам на бе ше ме ну ван и до пол ну ван. Во ко ја
на со ка ќе се дви жат про ме ните?

Со сво и те од редби, Ста ту тот на Ле кар ска та ко -
мо ра е пот реб но јас но и нед вос мис ле но да ја де -
фи ни ра ра бо та та на ор га ни те и те ла та на Ко мо -
рата. Уште со са мо то не го во до не су вање, Ста ту -
тот на и де на ос три кри ти ки на го лем број чле -
нови, кои сме таа де ка Соб ра ни е то на кое му е из -
ми нат ман да тот по дол го од ед на го дина, не тре ба
да би де тоа што ќе из гла са нов ста тут. Се пак,
Ста ту тот бе ше из гла сан со си те свои не до ре че -
нос ти и не дос та тоци. Во на ша та прог ра ма ве тив -
ме не го во из ме ну ва ње и по доб ру ва ње во пе ри од
не по долг од шест ме сеци. По доб ру ва ње то и по -
јас ну ва ње то е не оп ход но и тоа ќе се од не су ва
пред сè на из бор ни от про цес, ман да тот, ин ге -
ренци ите, об врските и од го вор нос та на струк ту -
ри те на Ле кар ска та ко мора.

Ќе го до би јат ли док то ри те За ко нот за док -
тор ска деј ност во Ва ши от ман дат?

Пред лог-За ко нот за док тор ска деј ност, под гот -
ву ван во из ми на ти от пе ри од и усво ен на по след -
на та сед ни ца во прет ход ни от сос тав на Соб ра ни -
е то на ЛК, ве ќе е ис пра тен до прет ход ни от сос -
тав на Ми нис тер ство то за здрав ство. Кон сул та -
ци и те со чле но ви те на Ле кар ска та ко мо ра ука жаа
на пот ре ба од не го во по доб ру вање, со из ме ни
кои ќе би дат пот кре пе ни со пот ре би те и ба ра ња -
та на си те сег мен ти од здрав стве ни от сис тем. Во
наш ин те рес е се то ова да би де
нап ра ве но што е мож но по доб ро и
пок ва ли тет но и, се раз бира, во
нај брз мо жен рок.

Ми нис те рот за здрав ство, д-р
Ар бен Та ра вари, ве ќе на ја ви
про ме ни во за кон ска та ре гу ла -
ти ва и уки ну ва ње на ине тер ме -
ди јал ни те ис пи ти за сту ден ти -
те и спе ци ја ли зан ти те во чи ја
ре а ли за ци ја бе ше вклу че на и
Ко мо рата. Ка де ја гле да те уло -
га та на ЛКМ во про це сот  на
об ра зо ва ни е  и кон ти ну и ра на
еду ка ци ја на док то рите? 

Ле кар ска та ко мо ра ак тив но ќе се вклу чи во
кре и ра ње на за кон ски те из ме ни во пра вец на
вра ќа ње на ав то но ми ја та на ме дицин ски те фа -
кул те ти и по доб ру ва ње и усов ршу ва ње на ква ли -

те тот на об ра зов ни от про цес. Сме та ме де ка ин -
тер ме ди јар ни те ис пи ти не ја оп рав даа цел та и
тре ба да би дат уки нати. 

Ве ќе први те сред би со ми нис те рот за здрав -
ство ука жу ва ат на мож ност за ре а ли за ци ја на на -
ши те по ста ве ни цели.

Во ко ја на со ка ќе се од ви ва ат ак тив нос ти -
те на Ко мо ра та во ра бо та та со член ството? 

Ин фор ма ци и те  за  ак тив нос ти те на Ле кар ска -
та ко мо ра ќе би дат тран спа рен тни и ќе одат во
два та правци. Пла ни ра ме да  од ржу ва ме по стоја -
ни кон так ти ме ѓу струк ту ри те и чле но ви те на Ко -
мо ра та во си те сег мен ти на здрав стве ни от сис -
тем. Ре дов ни те сред би и по се ти на ко ле ги те во
при мар ното, се кун дар но то и тер ци јар но то здрав -
ство во држа ва та ќе по могнат за нав ре ме но за -
поз на ва ње со сос тој бите, а со тоа и  ан га жи ра ње
на ко мо ра та во ре ша ва ње на ак ту ел ни те проб ле -
ми и под дршка на сво и те чле нови.

Зна ча ен сег мент во ра бо та та на Ко мо ра та е
и неј зи на та ме ѓу на род на ак тив ност, пред
сè со ко мо ри те на зам ји те од Цен трал на и
Ис точ на Ев ро па чии ис кус тва се во фун -
кци ја на на со чу ва ње на ак тив нос ти те на
де лу ва ње то на ко мо ри те во ре ги о нот. 

Нај првин ќе се ан га жи ра ме за зго ле му ва ње на
со ра бот ка та со дру ги те ко мори, на сто ма то лози,
фар мацев ти и пси хо ло зи од држа вата. Освен тоа,
ќе ја ин тен зи ви ра ме со ра бот ка та со ле кар ски те
ко мо ри од  дру ги земји, пре ку за ед нич ки средби,
ак тив нос ти и про екти, сè со цел да се раз ме нат
ис кус тва и да се овоз мо жи ква ли тет на и кон ти ну -
и ра на еду ка ци ја на здрав стве ни те ра бот ници.

Vox medici

Подобрувањето 
и унапредувањето 
на здравствениот
систем е неизводливо
без соработка на 
рамноправна основа
помеѓу Лекарската
комора, Министерството
за здравство и 
Фондот за здравство,
трилатерала која во
изминатиот период
само делумно 
функционираше 
и покрај тоа што 
нејзината улога е 
јасно законски 
дефинирана

„Како Лекарска комора најавуваме нулта толеранција
за корупција.Нашата одговорност како лекарска фела е
двојна, прво е кривично-правната одговорност, но она
што е можеби уште поважно, одговорноста за прекршу-
вањето на нашата заклетва. Будно ќе ги следиме сите
случаи на корупција, но ќе  бидеме максимално внима-
телни и до завршување на целиот процес, ќе инсистира-
ме на почитување на пресумпцијата на невиност. Нашите
органи и тела активно ќе бидат вклучени во сите фази, но

нашата реакција ќе настапи во моментот на правосилност на судскатата пре-
суда. Лекарската комора преку институциите на системот ќе се бори за под-
обрување на условите за работа на лекарите, за повисоки плати и за квалитет-
на едукација, но и во какво било услови, нагласувам дека корупцијата е едно-
ставно неспоива со нашата професија, неспоива со „белиот мантил“.

Нулта толеранција за корупција 
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Д-Р АР БЕН ТА РА ВАРИ, МИ НИС ТЕР ЗА ЗДРАВ СТВО

Влада

Но ви от ми нис тер за здрав ство во Вла да та на
Р.Ма ке до нија,  д-р Ар бен Та ра вари, ка ко ка дар на
Али јан са та на Ал банците, на оваа по зи ци ја до а ѓа
од Уни вер зи тет ска та кли ни ка за нев ро ло ги ја при
УКИМ, Скопје. По офи ци јал но то пре зе ма ње на
фун кци ја та тој ос тва ри сред ба со прет се да тел ка -
та на Ле кар ска та ко мо ра на Ма ке до нија, доц. д-р
Ка ли на Грив чева–Стар де лова, и на ја ви ин тен зи -
ви ра ње на  со ра бот ка та  со  Ко мо ра та ка ко про фе -
си о нал на асо ци ја ци ја со јав ни ов лас ту вања. 

“Здрав стве ни от сис тем е сос та вен од док то ри и
па ци енти. Ќе има ме за до вол ни па ци ен ти ко га ќе
има ме и за до вол ни ле кари. Тоа е ос но ва та на се -
кое здрав ство, па и на на шето. За тоа не мо же да
има за кон за па ци енти, а да не ма за кон за ле кари“,
ис так на Та ра вари, на ја ву вај ќи де ка  ќе поч не кам -
па ња ко ја ќе има за цел да се вра ти до вер бата, па -
ци ен ти те да зна ат де ка и ле ка ри те се па ци ен ти и
де ка тие не ка де се ле ку ваат.

Ми нис те рот за здрав ство на ја ви На ци о нал на
стра те ги ја за здрав ство то 2017-2027 која, спо ред
него, ќе би де ус тав на здрав ството. Врз неа ќе се
ба зи ра ат здрав стве ни те по ли ти ки  без раз ли ка на
тоа кој и ко ја по ли тич ка оп ци ја го  во ди здрав -
стве ни от сек тор. Д-р Та ра ва ри на ја ви про ме ни во
пла ќа ње то по учи нок. “Овој концепт ка ко иде ја

ќе ос тане, но  не ма да има не га ти вен учи нок. Пла -
та та ќе си би де 100 про центи, а ќе има и наг ра де -
ни док тори, од нос но тие што ќе би дат на јус -
пешни. Наг ра ди те за док то рите,ќе се обез бе дат
од па ри те од еко ном ски те ди рек то ри на кли ни -
ките. Нив ни те ра бот ни мес та се пла ни ра да се
уки нат и сред ства та да се пре на ме нат за ус пеш ни
ле ка ри во бол ни ците“, об јас ни тој. 

За ми нис те рот за здрав ство концеп тот на един-
ствен Кли нич ки цен тар е по а дек ва тен од се гаш -
ни от во кој се ко ја  кли ни ка е са мос тоен пра вен
суб јект, а спо ред него, про ме ни ќе има и во сис те -
мот на за ка жу ва ње “Мој тер мин“, кај  ин тер ме ди -
јар ни от ис пит за сту ден ти те на ме дици на и за
спе ци ја ли зан тите, спе ци ја ли за ци ите...

“Ќе нап ра ва м  кон сул та ции и со Ко мо ра та и со
Ме дицин ски от фа кул тет. Ка ко дел од овој сис тем
уви дов де ка не сме под гот ве ни за ва ков сис тем.
По доб ро е да има ме си лен држа вен ис пит и доб -
ро здрав ство, заш то око лу 90 от сто од на се ле ни е -
то е со ци јала“, об јас ни  д-р Та ра вари.

Ми нис те рот е де ци ден де ка про ме ни те ќе би -
дат тран спа рен тни и ќе се но сат во ко орди на ци ја
и кон сул та ци ја со ле ка ри те и здру же ни ја та на па -

Ќе има ме за до вол ни па ци ен ти 
ко га ќе има ме и за до вол ни ле кари

Не мо же да 
има за кон за 

па ци енти, а да 
не ма за кон 
за док то ри 
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ци ен тите, од нос но ќе се по чи ту ва три а гол ни кот на ко -
му ни ка ци ја - Ми нис тер ство, Ле кар ска ко мора- здру же -
ни ја на па ци енти. Тој пла ни ра да нап ра ви из ме ни во За -
ко нот за здрав стве на заш ти та заш то се гаш ниот, во кој,
ка ко што рече, се нап ра ве ни сто ти ци  из мени,  е не ја -
сен, не се знае што е во сила.... 

Д-р Ар бен Та ра ва ри на ми нис тер ска та по зи ци ја до а -
ѓа од мес то то ра ко во ди тел на Од дел на  Уни вер зи тет -
ска та кли ни ка за нев ро ло ги ја и виш на у чен со ра бот ник,
од нос но нас тав ник на Ка тед ра та за нев ро ло ги ја на Ме -
дицин ски от фа кул тет во Скопје. Дип ло ми ра во 1998 го -
ди на на Ме диц нн ски от фа кул тет при УКИМ, а спе ци ја -
ли зи ра на Кли ни ка та за нев ро ло ги ја во 2011 го ди на на
те ма „Кли нич ки зна ци и ге не ти ка на пар кин сон“, бо -
лест, об ласт за ко ја тој про ја ву ва по се бен ин те рес.. Ав -
тор е на не кол ку кни ги и по ве ќе на уч ни тру дови, кли -
нич ки ис пи ту вања. Д-р Та ра ва ри има две спе ци ја ли за -
ции - нев ро ло ги ја и се меј на ме дицина.  Во не го во то
про фе си о нал но порт фо лио се и еду ка тив ни те тур ну си
и до у сов ршу ва ња во по ве ќе ре но ми ра ни цен три (Сло -
вачка, Сло ве нија, Ав стрија, Чешка, Ита лија...) кон -
греси, ра бо тил ни ци и дру ги об ли ци на кон ти ну и ра на
еду ка ци ја во зем ја ва и стран ство.   Бе ше член на Уре ду -
вач ки те од бо ри на „Vox medici“ и на струч но то спи са -
ние „Ме ди кус“ ка де што се об ја ву ва ат на уч ни тру дови.

Мен тор е на спе ци ја ли за ци и те по се меј на ме дицина,
еду ка тор за кон ти ну и ра на ме дицин ска еду ка ција, ка ко
дел од про ек тот на Свет ска та бан ка - ре фор ми во
здрав ството. Ка ко ле кар е ан га жи ран и во бе гал ски те
кам по ви Чег ране, Неп рош те но и во Скопје.

Ро ден е во Гос ти вар 1973 го дина. Д-р Ар бен Та ра ва -
ри е же нет и е тат ко на две деца. Збо ру ва ма ке дон ски,
ал бан ски, срп ски, тур ски и ан глис ки ја зик. 

Vox medici

„Пр ви те 15 ма ке дон ски до а је ни на
Ме дицин ски от фа кул тет во Скопје“

Мо ног ра фи ја та “Пр ви те 15 ма ке дон ски до а је ни на Ме дицин -
ски от фа кул тет во Скопје“ e по све те на на 70-го диш ни на та од де -
нот на фор ми ра ње то на Ме дицин ски от фа кул тет во Скопје, 17
март 1947 го дина, а ба зи ра на на 15 об ја ве ни на пи си за први те
ма ке дон ски до а је ни на Ме дицин ски от фа кул тет во Скопје, во
ру бри ка та „За први те до а је ни на Ме дицин ски от фа кул тет во
Скопје“ во спи са ни е то на Ле кар ска та ко мо ра на Ма ке до ни ја Vox
Medici, од ју ни 2014 до де кем ври 2016 го дина, во пра вец на рас -
вет лу ва ње на по но ва та ис то ри ја на ме дици на та и да ва ње долж -
на по чит и приз на ние на први те ма ке дон ски нас тав ни ци на Ме -
дицин ски от фа кул тет во Скоп је и до а је ни на ме дици на та во Ма -
ке до нија.

Оваа ју би леј на мо ног ра фи ја е из гот ве на со рет рос пек тив на
сту дија, ба зи ра на на ко рис те ње ар хив ски ма те ри јали, енцик ло -
пе дии, ју би леј ни пуб ли ка ции и дру ги дос тап ни из вори, ка ко и од
лич ни те кон так ти и раз го во ри на ав то рот со чле но ви на се меј -
ства та и по том ци на до а је ните, со ра бот -
ни ци и поз наj ници, ка ко и мал ку ми на
дру ги жи ви учес ни ци во да леч ни те ис то -
рис ки нас та ни кои би мо же ле да да дат ве -
ро дос тој ни по да то ци со „ус на ис то ри ог -
раф ска ме тода“.

“Ме дицин ски от фа кул тет во Скопје, ос -
но ван во 1947 г., одиг ра клуч на уло га во
раз во јот на ма ке дон ска та ме дици на и об -
ра зо ва ни е то на ме дицин ски те про фе си о -
налци, по доб ру ва ње на ло ша та здрав стве -
на сос тој ба на на се ле ни е то и це ло куп ни -
от на та мо шен раз вој на здрав стве ни от
сис тем и обез бе ду ва ње то здрав стве на
заш ти та на на се ле ни е то во Р. Ма ке до нија. При до не сот на први -
те ле кари-нас тав ни ци во ос но ва ње то и ини ци јал ни от раз вој на
Ме дицин ски от фа кул тет во Скопје, во пе ри о дот 1947-1960 г. и
по тоа, бе ше од суш тин ско и неп ро цен ли во зна чење“, ис так ну ва
ав то рот. 

Ме дицин ски от фа кул тет во Скоп је при Уни вер зи те тот “Св.
Ки рил и Ме то диј“, ка ко из да вач на мо ног ра фи јата, и на овој на -
чин ис ка жу ва “не из мер на бла го дар ност на први те ле кари-нас -
тав ни ци од Ма ке до нија, но и на оние кои дош ле во Скоп је од
дру ги ре пуб ли ки во то гаш на та ФНР Ју гос ла вија, по себ но од
Срби ја и од Хрват ска, и од дру ги зем ји во Ев ропа, за нив ни от ен -
ту зи ја зам и не се бич но за ла гање, про фе си о нал на и ака дем ска ра -
бо та и по све те ност, и ог ром ни от при до нес во ос но ва ње то и ини -
ци јал ни от раз вој на Ме дицин ски от фа кул тет во Скоп је и раз во -
јот на ме дици на та во Ма ке до нија“.

Цел та на ова ју би леј но из да ние не е са мо да ги за чу ва од за бо -
рав оние кои се вте мел ни во ис то ри ја та на Ме диц н ски от фа кул -
тет, ме дици на та и здрав ство то на Р. Ма ке до нија, ту ку и да по бу -
ди по ши рок ин те рес за про дол жу ва ње со ра бо та та на пла нот на
ис то ри ја та на ме дици на та и здрав стве на та кул ту ра во Ма ке до -
ни ја и, по себно, на ис тра жу ва ња та пов рза ни со ис то ри ја та на
Ме дицин ски от фа кул тет во Скопје. Ре цен зен ти на  мо ног ра фи -
ја та  се  акад. д-р На да Поп-Јорда нова, проф. д-р Бо рис лав Ка -
ран фил ски и проф. д-р Ко чо Се ра фи мов. 

oд Дон чо До нев 
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Со Законот за изменување и дополнување на Законот за
здравствена заштита („Службен весник на Република
Македонија“ , бр. 10/2015), објавен на 23 јануари 2015
година, се дополни Законот за здравствена заштита со
одредба со која се воспоставува  Централен систем за елек-
тронска евиденција на работното време и контрола на при-
стап до просториите во јавните здравствени установи.

Имено, со новиот член 92-д  се уредува  Централниот
систем за електронска евиденција на работното време и
контрола на пристап до просториите во јавните здравстве-
ни установи кој треба да го  воспостави и води
Министерството за здравство.

Законот го дефинира Централниот систем  како информа-
циски систем кој овозможува евиден-
ција за доаѓање и заминување од
работното место на вработените во јав-
ните здравствени установи, како и еви-
денција на нивното присуство во прос-
ториите на јавната здравствена устано-
ва, а особено во амбуланта, операцио-
на сала, одделение или во просторија
за вршење на интервенции или дијаг-
ностички постапки.

Со евидентирањето на  доаѓањето и
заминувањето од работното место на
вработените во јавните здравствени
установи, како и евиденцијата на нив-
ното присуство во просториите на јав-
ната здравствена установа во
Централниот систем, согласно
Законот, ќе бидат содржани лични податоци на вработени-
те во јавните здравствени установи, биометриски податоци
потребни за потврда на идентитетот на субјектот на лични
податоци и податоци за просториите во објектите каде што
се сместени јавните здравствени установи (став 3 од членот
92-д). Проверувањето на личниот идентитет на вработени-
те во јавните здравствени установи при доаѓање и замину-
вање од работното место во јавните здравствени установи,
како и евиденцијата на нивното присуство во просториите
на јавната здравствена установа, согласно ставот 7 од исти-
от член, ќе се врши преку користење на скенер со биоме-
триски сензор поставен во објектите во кои се сместени
јавните здравствени установи.

Тајноста и заштитата на обработката и одржувањето на
личните податоци на вработените во јавните здравствени
установи ќе се обезбеди со применување на соодветни тех-
нички и организациски мерки за заштита од случајно или
незаконско уништување на личните податоци, или нивно
случајно губење, преправање, неовластено откривање или
пристап, особено кога обработката вклучува пренос на под-
атоци преку мрежа и заштита од какви било незаконски
облици на обработка. Преносот на личните податоци на
вработените,согласно ставот 5 од истиот член, може да се
врши преку електронско комуникациска мрежа, само ако
посебно се заштитени со соодветни технички и организа-
циски мерки, така што нема да бидат читливи при прено-
сот. Овие технички и организациски мерки, согласно

Законот, треба да обезбедат степен на
заштита на личните податоци соодвет-
но на ризикот при обработката и при-
родата на податоците кои се обработу-
ваат, а нивниот опис со акт го утврдува
министерот за здравство.

Секоја јавна здравствена установа ќе
има пристап до податоците од евиден-
цијата за доаѓање и заминување од
работното место и до податоците од
евиденцијата на присуството во прос-
ториите на јавната здравствена устано-
ва за вработените во таа јавна здравст-
вена установа, без право на пристап до
овие податоци за вработените во дру-
гите јавни здравствени установи.

Начинот на водење на евиденцијата
за доаѓање и заминување од работното место на вработени-
те во јавните здравствени установи и на евиденцијата на
нивното присуство во просториите на јавната здравствена
установа, како и начинот на проверување на личниот иден-
титет на вработените во јавните здравствени установи со
користење на скенер со биометриски сензор и видот на
биометриски податок што се користи за таа цел, го утврду-
ва министерот за здравство, а подзаконскиот акт
Министерството за здравство е должно веднаш да го објави
на веб страницата на Министерството и во „Службен вес-
ник на Република Македонија“.

Б.А.

Проверувањето на личниот
идентитет на вработените во
јавните здравствени установи

при доаѓање и заминување
од работа, како и евиден-

цијата на нивното присуство
во просториите на установата,

ќе се врши преку користење
на скенер со биометриски сен-

зор поставен во објектите 

Регулатива ПРАВНО КАТЧЕ

Централен систем за електронска
евиденција на работното време и контрола
на пристапот во јавните установи   



GAZYVA® (obinutuzumab) ја зголемува ефикасноста 
на анти-CD20 терапијата кај пациентите со хронична 
лимфоцитна леукемија (CLL) и фоликуларни лимфоми (FL)

ЗАПОЧНЕТЕ СО GAZYVA®  
КАЈ ХРОНИЧНА ЛИМФОЦИТНА ЛЕУКЕМИЈА

GAZYVA® е единствено анти-CD20 антитело со докажана 
супериорност во однос на MabThera®

ВОЗВРАТИ ГО УДАРОТ СО GAZYVA®  
после третман со MabThera®

КАЈ ФОЛИКУЛАРНИ ЛИМФОМИ

CLL

FL СЕГА ОДОБРЕНО

Индикации:
GAZYVA® (obinutuzumab) во комбинација со chlorambucil е индицирана за третман на пациенти со претходно нелекувана хронична лимфоцитна 
леукемија. 
GAZYVA® е индицирана за третман на пациенти со фоликуларен лимфом, кои не реагирале или кај кои болеста напредувала во тек на или до  
6 месеци по третман со rituximab или тераписки режими базирани на rituximab.

Број и датум на одобрение за ставање на лек во промет: 11-3967/5 од 30.10.2015 година. За подетални информации погледнете во 
Збирниот извештај за особините на лекот, за лекот Gazyva (obinutuzumab) 1000 mg концентрат за раствор за инфузија или контактирајте нé на  
macedonia.medinfo@roche.com

Наменето само за здравствени работници

РОШ Македонија ДООЕЛ Скопје
Деловен центар Сити Плаза, ул. Св. Кирил и Методиј бр. 7, кат 2, 1000 Скопје
тел: + 389 2 3103 500, факс: + 389 2 3103 505 
www.roche.mk



Ди ја бе тес тип 1 кај де ца та прет ста ву ва ед но од нај чес ти те
ен док ри но лош ки за бо лу вања. Не го ва та инци денци ја ду ри и
во Ма ке до ни ја (ко ја е сту де на зо на со нај нис ка инци денци ја во
Ев ропа), оп фа ќа над 350 де ца и адо лесцен ти на воз раст 0-18
го дини. Ди ја бе те сот е по себ на сос тој ба при ко ја до кол ку се
по сти гне доб ра ме та бо лич ка кон трола, се од ло жу ва ат и од бег -
ну ват дол го роч ни те мик ро вас ку лар ни ком пли ка ции што зна -
чи тел но го по доб ру ва ква ли те тот на жи во тот и ја нор ма ли зи -
ра дол жи на та на жи во тот. Но, иа ко се ве ли де ка де ца та со ди -
ја бе тес има ат до бар ква ли тет на жи вот до кол ку се доб ро кон -
тро ли рани, об јек тив но гле дано, тоа не е се ко гаш така. Чес ти -
те ма ни пу ла ции, ме ре ња и про вер ки кои се во склоп на нор -
мал на та те ра пи ја прет ста ву ва ат се ри оз ни пре диз ви ци за се кое
де те со раз лич ни по след ици за вис но од воз раста (Та бе ла 1).

По следни ве де це нии се ка рак те ри зи ра ат со зна чај ни на по -
ри на ди ја бе то ло зи те и ба зич ни те ис тра жу ва чи да се по сти -
гне оп ти мал на кон тро ла на гли ке ми ја та со упот ре ба на но ви
ин су лини, но ви про то ко ли на ин су лин ска ап ли ка ција, ка ко и
при ме на на ин су лин ски пумпи. 

Ос нов на та стра те ги ја во ле ку ва ње то на ди ја бе те сот е
пок ри ва ње на ин су лин ски те пот ре би на де те то со ди ја бе тес
со над во реш но вне сен ин су лин и тоа по пра ви ло со 4-5 ин -
су лин ски до зи на ден, а чес то и по веќе. За да се по сти гне
тоа мо ра да се обез бе дат два ос нов ни еле мен ти и тоа, да се
по сти гне ба зал на ин су ли не ми ја ко ја слу жи за ме та бо лич ки -
те про це си во ор га низ мот и да се обез бе ди бр зи от ме та бо -
ли зам на гли ко за та по сле се кој об рок. За ра ди тоа е не оп ход -
на ком би на ци ја на 1-2 до зи ба за лен ин су лин со дол го деј -
ство и 3-4 до зи ку со де лу вач ки ин су лин за пран ди јал ни те
пот реби.

Кон венци о нал ни те ин су ли ни ја пок ри ваа оваа пот ре ба
дос та грубо, без да обез бе дат фи на ре гу ла ци ја во дет ска та
воз раст. Така, за да се пок ри јат пран ди јал ни те пот реби, де те -
то тре ба ше да при ми ин су лин, а об ро кот да го до бие по по -
ло ви на час, што не е мож но од прак тич ни при чини, а не по -
стое ше дол го де лу вач ки ин су лин со деј ство од око лу 24 часа.

Ин су лин ски ана лози

Ин су лин ски те ана ло зи се ин су ли ни ка де што во мо ле ку ла -
та е нап ра ве на из ме на што ја ме ну ва дол жи на та на деј ство то
на ин су ли нот. Тие се про из ве де ни со цел да се ими ти ра пан -
кре ас на та фун кција, од нос но да се из ме ни дол жи на та на деј -
ство то на ек стер но вне се ни от ин су лин во со об раз ност со
пот ре би те на ор га низ мот. Ку со де лу вач ки те ин су лин ски ана -
ло зи се фар ма ко лош ки ди зај ни ра ни та ка што де лу ва ат вед -
наш слич но ка ко пан кре ас но из ла че ни от ин су лин и не доз во -
лу ва ат пост пран ди јал на хи пер гли ке ми ја ко ја е чес та со при -
ме на на кон венци о нал ни те ин су лини.

Што се од не су ва до дол го де лу вач ки те ин су лин ски ана -
лози, иа ко се со по доб ре ни свој ства, кај де ца та и адо лесцен -
ти те сè уш те не ма по сти гнато оп ти мал на гли ке мис ка кон -
трола. Ме ѓу на род на та  Хви до ре сту дис ка гру па за ди ја бе те -
сот кај де ца та и адо лесцен ти те низ мно гу про ек ти кои оп фа -
ти ја де ца и адо лесцен ти од раз лич ни по пу ла ции од Ев ропа,
Аме ри ка и Ја по ни ја по ка жа де ка и со до се гаш ни те ин су лин -
ски ана ло зи не е мож но да се по сти гне со од вет на гли ке мис -
ка кон тро ла (1). 
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Предности во лекувањето на шеќерната
болест кај децата и адолесцентите 
со примена на инсулинот со 
ултрадолго дејство – “деглудек“ 

Та бе ла1. Чес то та на за дол жи тел ни денв ни ак тив нос ти 
кај де те пов рза ни со ди ја бе те сот



Во де ње то на ди ја бе те сот кај де ца та и адо лесцен ти те е по -
се бен проб лем за ра ди ера тич ки те и чес то неп ред вид ли ви ак -
тив нос ти и об ро ци во те кот на де нот. За ра ди тоа, ста ну ва уш -
те по ва жен ул тра дол го де лу вач ки ин су лин кој ќе би де без
днев ни ва ри ја ции. Тој би тре ба ло да обез бе ди не кол ку ос -
нов ни цели: 

1. На ма лу ва ње на то ва рот врз па ци ен тот и се меј ството; 

2. На ма лу ва ње на бро јот и те жи на та на хи пог ли ке ми и те
кои се прид руж ник на доб ра та ме та бо лич ка кон трола; 

3. Зго ле му ва ње на со ра бот ка та од стра на на па ци ен тот и 

4. Над ми ну ва ње на ог ра ни чу ва ња та на до се гаш ни те 
ба зал ни ин су лини.

Но ви от ул тра дол го де лу вач ки ин су ли ин “дег лу дек“ фар ма -
ко ди на мски обез бе ду ва нај дол гот рај но деј ство од си те до се -
гаш ни за ра ди струк ту ра та на мо ле ку лот. Вед наш по ап ли ка -
ци ја та на “дег лу де кот“, хек са ме ри те се асо ци ра ат во мул ти -
хек са ме ри од кои по сте пе но се ос ло бо ду ва ин су лин ски от мо -
ле кул во цир ку ла ци ја та (2, 3). Број ни кли нич ки сту дии и ме та -
ана ли зи по ка жу ва ат де ка за ра ди на чи нот на деј ство ин су ли -
нот дег лу дек ги ис пол ну ва ос нов ни те ба ра ња за оп ти ма лен
дол го де лу вач ки ин су лин (Та бе ла 2). 

1. Обез бе ду ва кон стан та на концен тра ци ја во крв та со по -
лу жи вот од 24 часа, де лу ва и над 42 часа, а тра ги се от кри -
ва ат и 72 ча са по сле ап ли ка ци ја та (3, 4, 5)  без да има ре чи си ни -
как ви ва ри ја ции во ни во то во те кот на де но но ќи е то од 24 ча -
са (Фигура 1). Ул тра дол гот рај но то деј ство е не оп ход но за да
се по сти гне ста бил но ни во на ин су ли не ми ја та во те кот на
што е мож но по дол го вре ме за да се уб ла жат број ни те ва ри -
ја ции на гли ке ми ја та во те кот на де нот. До се гаш ни те дол го -
де лу вач ки ин су ли ни не ја ис пол ну ва ат док рај оваа фун -
кција. Така, ин су ли нот “де те мир“ има дол жи на на деј ство
од 18-23 ч и тоа е ва ри ја бил но кај раз лич ни па ци енти, за ра -
ди што кај оние со по ку со тра е ње пот реб но е во ве ду ва ње на
2 до зи дол го де лу вач ки ин су лин (на ут ро и на ве чер). Ин су ли -
нот “глар гин“ пак и пок рај дол жи на та на деј ство од 24 часа,
ис то така, има зна чај на ва ри ја бил ност ме ѓу па ци ен тите, иа -
ко пот ре ба та од двој на днев на до за е по ретка. За ра ди овие
ог ра ни чу вања, тие не овоз мо жу ва ат се ко гаш да се по сти гне
доб ра ре гу ла ци ја кај де ца та со ди ја бе тес и пок рај прид ржу -
ва ње то кон те ра пис ки от про то кол(5). За раз ли ка од дру ги те
дол го де лу вач ки ин су лини, “дег лу де кот“ не ма зна чај на ва ри -
ја бил ност во деј ство то кај раз лич ни па ци енти, што зна чи де -
лу ва пред вид ли во (6).
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При ка жа на е ста бил нос та на деј ство то на ин су ли нот “дег лу дек“ 
во те кот на 24 часа, ка ко и про дол же но то деј ство до 72 часа 
кај си те воз рас ни групи

Бро јот на ноќ ни хи пог ли ке мии е по мал кај ле ку ва ни те 
де ца со “дег лу дек“ во ком па ра ци ја со 
ин су ли нот “де те мир“

Фи гу ра 1. Дол гот рај но деј ство на ин су лин “дег лу дек“ 
кај си те воз рас ни гру пи 
(Пре зе ме но од ре фе ренца 6)

Фи гу ра 2. По мал број ноќ ни хи пог ли ке мии со ин су лин “дег лу дек“
(IDeg) во спо ред ба со ин су лин “де те мир“ (IDet) 
(пре зе ме но од ре фе ренца 8)

Та бе ла 2  По го ле ми кли нич ки сту дии за ин су ли нот “дег лу дек“ кај па ци ен ти со ди ја бе тес тип 1 

НА – не а на ли зи рано
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2. Пре диз ви ку ва по мал ку хи пог ли ке мии во спо ред ба со
дру ги те дол го де лу вач ки ин су лини. Сту ди и те кај воз рас ните,
но и кај де ца та поч ну вај ќи од нај ма ла воз раст (сту ди ја та БЕ -
ГИН оп фа ти де ца од 0-17 го ди ни (7, 8) по ка жаа зна чај но на ма -
лу ва ње на хи пог ли ке ми ите, осо бе но ноќ ните, кои се не -
избеж ни кај де ца та на ин су лин ска те ра пи ја (Фигура 2). Хи -
пог ли ке ми ите, пок рај тоа што се мно гу неп ри јат ни и го пла -
шат де те то и се меј ството, го на ру шу ва ат ква ли те тот на жи -
во тот, би деј ќи ба ра ат за чес ту ва ње на и она ка чес ти те ме ре -
ња на гли ке ми јата, а пре диз ви ку ва ат и страв за ра ди кој се
од бег ну ва ат препо ра ки те за ин су лин ско до зи ра ње што ја
ком про ми ти ра доб ра та ме та бо лич ка кон трола. Пок рај тоа,
има по ве ќе сту дии кои по ка жу ва ат де ка ма ли те де ца со чес -
ти хи пог ли ке мии мо жат да про ја ват ког ни тив ни на ру шу ва -
ња по доц на во жи во тот (9). За ра ди тоа, ин су лин што обез бе -
ду ва доб ра ме та бо лич ка кон тро ла со по мал ку хи пог ли ке -
мии, а што го по ка жу ва и оп сеж на та ме та - ана лиза, е доб -
ре дој ден (8,10).

3. Овоз мо жу ва флек си бил на ап ли ка ци ја во те кот на де но -
но ќи ето. Кај де ца та во пу бер тет ска воз раст е мно гу теш ко да
се по сти гне со лид на ме та бо лич ка кон тро ла за ра ди неп рид -
ржу ва ње то кон нав ре ме но да ва ње на ин су лин ски те до зи пре -
диз ви ка но од ва ри ја бил ни те днев ни и ве чер ни ак тив ности.
“Дег лу де кот“, за ра ди дол го то деј ство, овоз мо жу ва по с ло бод -
на вре мен ска ап ли ка ци ја без не га тив ни ефек ти врз ме та бо -
лич ка та кон тро ла.(5, 6)

4. По след ни те сту дии по ка жаа де ка ин су ли нот “дег лу дек“
мо же да се ком би ни ра со ку со де лу вач ки ин су лин во ед на до -
за што не бе ше мож но со дру ги те дол го де лу вач ки ин су лин -
ски ана лози. Ова би мо же ло да би де ко рис но за де цата, би -
деј ќи би овоз мо жи ло на ма лу ва ње на бро јот на ин су лин ски
до зи без не га ти вен ефект врз ме та бо лич ка та кон тро ла (8)

5. Ин су лин ска та те ра пи ја има зна чај но вли и ја ние врз ин -
дек сот на те лес на маса. Ка ко ана бо ли чен хормон, ин су ли нот
пре диз ви ку ва зго ле му ва ње на БМИ кај адо лесцен ти те со
што се зго ле му ва ин су лин ска та ре зис тенција, а тоа до ве ду ва
до вло шу ва ње на ме та бо лич ка та кон тро ла и де бе ле ење. Ин -
су ли и нот “дег лу дек“ не  пре диз ви ку ва зго ле му ва ње на те лес -
на та ма са кај ле ку ва ни те де ца (8).

Има и дру ги пред нос ти до ка жа ни со сту ди и те на “дег лу -
де кот“ во дет ска воз раст ка ко што е на ма лу ва ње на бро јот
на хи пер гли ке мии прид ру же ни со ке тоза, на ма лу ва ње на
вкуп на та ин су лин ска до за за по сти гну ва ње на доб ра кон -
тро ла и сл.

Ко нечно, тре ба да се има пред вид де ка згри жу ва ње то на
нај ма ли те де ца со ди ја бе тес на воз раст под 6 го ди ни е мно гу
важно, би деј ќи инци денци ја та на ди ја бе те сот кај оваа нај ма -
ла воз рас на гру па рас те во си те сре дини, вклу чу вај ќи ја и Ре -
пуб ли ка Ма ке до нија. Ин су лин ски те пум пи препо ра ча ни за
оваа ка те го ри ја па ци ен ти не се дос тап ни за си те деца, ни ту
пак се при фат ли ви за си те се меј ства, па со тоа но ви те фор -
му ла ции на ин су лин кои обез бе ду ва ат со лид на ме та бо лич ка
кон тро ла со по мал број на хи пог ли ке мии мо жат да го нај дат
сво е то мес то во нив на та те ра пија.

Во зак лу чок, ул тра дол ги от фармакокинетички про фил на
ин су ли нот “дег лу дек“ е кон стан тен кај си те воз рас ти на па -
ци ен ти со ди ја бе тес тип 1. До се гаш ни те на о ди по ка жу ва ат
де ка ин су ли нот дег лу дек е од осо бе но зна че ње во две те кри -
тич ни за во де ње гру пи на деца, де ца та под 6 го ди ни и де ца -
та во адо лесцен тна та воз раст за ра ди на ма лу ва ње на вли ја ни -
е то од ва ри ја бил ни от рас по ред и не нав ре ме но при ма ње на
ин су лин ски те до зи и на ма ле ни от ри зик од ноќ ни хи пог ли ке -
мии. Ана ли за на го лем број па ци ен ти кои се ве ќе на те ра пи -
ја со овој ин су лин ги пот врду ва ат на о ди те од кли нич ки те
сту дии кај воз рас ните, а кај де ца та се во тек (11).

Проф. д-р Ми р ја на Ко чова, 
Уни вер зи тет ска кли ни ка за дет ски бо лести, 

Ме дицин ски фа кул тет, Скопје
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МАКЕДОНСКА МЕДИЦИНСКА ТЕРМИНОЛОГИЈА

Уредува: Проф. д-р Костандина Корнети-Пекевска

Позитрон емисиона томографија (ПЕТ) 
Тер ми нот и кра тен ка ПЕТ по тек ну ва од ан глис ки от

positron emission tomography (по зит ро на еми си о на то мог -

ра фија). Таа е ре ла тив но но ва не ин ва зив на фун кци о нал на

ме дицин ска тех но ло ги ја и е дел од ди јаг нос ти ка та во нук -

ле ар на та ме дицина,  ко ја ко рис ти ра ди о фар мацевт ски пре -

па рати,  ра ди от ра се ри за ди јаг нос ти ка и трет ман на од ре -

де ни за бо лу вања. Се на ре ку ва и “ен до ра ди о ло гија“ би деј -

ќи из во рот на ра ди ја ци ја во оваа ме то да е суб јек тот во кој

се ап ли ци ра со од вет ни от ра ди о фар мацевт ски пре па рат -

ра ди от ра сер.

Изра зот по зит ро на по тек ну ва  и про из ле гу ва од ис то и -

ме на та ан ти чес тич ка на елек трон што е со ис та ма са ка ко

елек тро нот, но со спро ти вен пол неж. Kо га по зит ро нот ќе

на и де на елек трон, тие два та со се ма се ани хи ли ра ат (по -

ниш ту ваат), при што се до би ва енер гија, т.е. га ма зра чење. 

ПЕТ ске нер е апа ра тот со кој се из ве ду ва ПЕТ ске ни ра -

њето. Oвоз мо жу ва де та лен фун кци о на лен при каз на тки -

ва та и ор га ни те на ме та бол но ниво.  За раз ли ка од

IMAGING тех ни ки те КТ (ком пју те ри зи ра на то мог ра фија)

или МР (маг нет на ре зо нанца), кои се ана том ски мо да ли те -

ти на сли кање, ПЕТ овоз мо жу ва де та лен фун кци о на лен

при каз на тки ва та и ор га ни те на ме та бол но ниво. 

Со фу зи ја на ПЕТ и КТ се до би ва апа ра тот ПЕТ/КТ кој

овоз мо жу ва со ед но сли ка ње на це ло то те ло при каз и на

ана то ми ја та и на фун кци ја та на ор га низ мот. 

Во ПЕТ тех но ло ги ја та се ко рис тат по зит рон ски еми те ри

од веш тач ки ра ди о ак тив ни из вори. 

Во ПЕТ тех но ло ги ја та се ко рис тат ра ди от ра се ри кои се

по зит рон ски еми те ри и се крат ко жи ве ач ки (од 2 до 110 ми -

нути.). Нај чес то упот ре бу ван ра ди от ра сер е ФДГ или флу -

о ро де зок сиг луко за кој е сос та вен од по зит рон ски еми тер

флу ор F18 врзан со глукоза, со по лу жи вот од 110 мин. Тој

е ана лог на ен до ге на та глуко за и се од не су ва иден тич но

ка ко неа, ос вен што не се ме та бо ли зира. По ин јек ти ра -

њето, ра ди от ра се рот се на со би ра во тки ва та кои ко рис тат

енер ги ја ка ко глукоза. Ко га тра се рот во тки ва та се рас паѓа,

тој еми ти ра по зит рон, кој по тоа се ани хи ли ра со елек трон

од нај блис ки от атом, при што се про из ве ду ва ат два га ма

фо то ни со енер ги ја од 511 keV кои па ту ва ат во спро тив ни

на со ки од 180 °. Ко га га ма зра ци те го дос тиг ну ва ат пр сте -

нот на де тек то ри те од ПЕТ ске не рот,  тоа се ре гис три ра во

ком пју тер ски от сис тем ка деш то ком пју тер ска прог ра ма

соз да ва сли ка на дис три бу ци ја та на тра се рот во ор га низ -

мот. ПЕТ скен е сли ка до би е на ка ко ре зул тат на соз да ва ње

на га ма зра ци од ани хи ли ра ни по зит рон/елек трон чес -

тички. 

Со ог лед на тоа де ка канцер ски те клет ки во те кот на сво -

јот раз вој ко рис тат мно гу по ве ќе глуко за ка ко енер ги ја од

нор мал ни те клетки, ова е ис ко рис те но за при ме на на ПЕТ

осо бе но во он ко ло ги ја та и тоа за ди јаг но за на канцер, од -

ре ду ва ње на ста ди у мот на бо леста, сле де ње на ефек тот на

те ра пи ја та и пла ни ра ње на ра ди о те ра пи јата. Пок рај во он -

ко ло ги ја та ПЕТ на о ѓа при ме на и во нев ро ло ги ја та за ди фе -

ренци ра ње на тип на де менци ја и кај епи леп сии, ка ко и во

кар ди о ло ги ја та за сле де ње на ви ја бил нос та на ми о кар дот.

Раз во јот на ПЕТ тех но ло ги ја та е по де лен во три вре мен -

ски фа зи од 1920 г. до де нес и е мно гу за ви сен од раз во јот

на фи зи ката, ма те ма ти ката, хе ми јата, ком пју тер ски те на у -

ки и фун да мен тал на та би о ло гија. Нај важ ни го ди ни се

1932 ко га фи зи ча рот Карл Ан дер сон го от крил по зит ро нот,

по тоа 1950 ко га ра бо та та на про фе со рот Мишел Тер-По го -

си ан од Ва шин гтон до ве ла до инста ла ци ја на први от цик -

лот рон за про из вод ство на крат ко жи ве ач ки изо то пи за ме -

дицин ска упот ре ба и 1975 ко га ис ти от на уч ник со сво и те

со ра бот ни ци ја упот ре би ле прва та ПЕТ ка ме ра за скен на

це ло то те ло во кли нич ка прак тика, со што ис ти от се сме та

за тат ко на ПЕТ.  Во 1978 за прв пат би ла ус пеш но  син те -

ти зи ра на ФДГ, а де нес ве ќе има над 100 ра ди о фар мацевт -

ски пре па ра ти обе ле жа ни со F18. 

От кри ти е то на ПЕТ/КТ ске не рот во 2000 го дина. им се

при пи шу ва на д-р Деј вид Та у н сенд и д-р Ро налд Нут од

Уни вер зи те тот во Же нева, а ис ти от про нај док бил име ну -

ва но ка ко ме дицин ски про нај док на 2000 го ди на од стра на

на ма га зи нот TIME ( САД). 

Во 2010 г.оди на би ле инста ли ра ни први те ПЕТ/МР ске -

не ри во САД и во Же не ва во Ев ропа, што прет ста ву ва нај -

го лем тех но лош ки нап ре док во нук лер на та ме дици на до

мо мен тов. 

Д- р Лил ја на Му ра тов ска,
спе ци ја лист по нук ле ар на ме дицина, 

ра ко во ди тел на Од дел за нук ле ра на ме дици на и ПЕТ цен тар
Кли нич ка бол ни ца “Аџи ба дем Сис тина“, Скопје
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Во Р.Ма ке до ни ја се спро ве ду ва за дол -
жи тел на ак тив на иму ни за ци ја на ли ца
до 18 - го диш на воз раст во те кот на це -
ла та го ди на про тив: аку тен ви ру сен хе -
па тит Б, ту бер ку лоза, за бо лу ва ња пре -
диз ви ка ни од хе мо фи лус ин флу енца
тип Б (ХиБ), ди ф те ри ја (Ди), те та нус
(Те), го ле ма каш ли ца (Пер), по ли о ми е -
ли тис, ма ли си па ни ци (М), за раз ни за -
уш ки (П), ру бе о ла (Р)  и ин фек ции пре -
диз ви ка ни од ху ман па пи ло ма ви ру си
(ХПВ) за си те ли ца на од ре де на воз раст
сог лас но за кон ски про пи ша ни от Ка лен -
дар за иму ни за ција. (Та бе ла 1)

Во те кот на 2016 го ди на се спро ве ду -
ва ше за дол жи тел на та кон ти ну и ра на
иму ни за ци ја про тив оп ре де ле ни за раз -
ни бо лес ти во Ре пуб ли ка  Ма ке до нија,
сог лас но ва жеч ка та за кон ска и под за -
кон ска ре гу ла тива: За ко нот за заш ти та
на на се ле ни е то од за раз ни бо лес ти
(“Сл. вес ник“ 66/2004, 146/2014), Пра -
вил ни кот за иму ноп ро фи лакса, хе ми оп -
ро фи лакса, ли ца та кои под ле жат на
овие мерки, на чи нот на из ве ду ва ње и
во де ње на еви денци ја и до ку мен та ци ја
(“Сл. вес ник“ 177/2015), Прог ра ма та за
за дол жи тел на иму ни за ци ја на на се ле -
ни е то во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја за 2016
го ди на (“Сл. вес ник“ 2/2016) и На ци о -
нал на го диш на прог ра ма за јав но здрав -
је во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја за 2016 го -
ди на (“Сл. вес ник“ 6/2016).

Врз ос но ва на дос та ве ни те го диш ни
из веш таи за спро ве де на и ре а ли зи ра на
за дол жи тел на иму ни за ци ја про тив од -
ре де ни бо лес ти во 2016  го дина, од
стра на на цен три те за јав но здрав је
(ЦЈЗ) и нив ни те под рач ни еди ни ци
(ПЕ), Ин сти ту тот за јав но здрав је (ИЈЗ)
из врши об ра бот ка и ана ли за на до би е -
ни те по да то ци те и под гот ви Из веш тај за
ре а ли за ци ја на прог ра ма та за за дол жи -

тел на иму ни за ци ја на на се ле ни е то во
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја во 2016 го дина. 

Сог лас но овој из веш тај, во Ре пуб ли -
ката, во од нос на  при мар на  вак ци на ци -
ја e кон ста ти ран оп фат над 95% за
ДиТеПер и по лио вак ци ната. Оп фат под
95% за при мар на  вак ци на ци ја е ре гис -
три ран со вак ци на про тив хе па ти тис Б,
хе мо фи лус ин флу енца тип Б и со МРП
вак цина. Вак ци на ци ја та про тив ХПВ
ин фек ци јата, ка ко и из ми на ти те го ди ни

(од неј зи но то во ве ду ва ње во 2009 го -
дина) има нај ни зок оп фат од си те вак -
ци ни во Ре пуб ли ката. Оп фа тот на из -
врше на та ре вак ци на ци ја во Ре пуб ли ка -
та за си те ре вак ци ни е под 95%. 

Вак ци на ци ја и ре вак ци на ци ја 
по од дел ни вак цини
Оп фа тот со при мар на та вак ци на ци ја

со три до зи вак ци на про тив хе па ти тис
Б, за 2016 го дина, за це ла та Ре пуб ли ка

Превентива

Примарната вакцинација  
со благ пораст во опфатот, 
исклучок - МРП вакцината

РЕАЛИЗАЦИЈА НА СПРОВЕДЕНАТА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИМУНИЗАЦИЈА НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО Р. МАКЕДОНИЈА ВО 2016 ГОДИНА

Та бе ла 1. КА ЛЕН ДАР НА ИМУ НИ ЗА ЦИ ЈА ВО 2016 го дина



из не су ва 93,8% и бе ле жи по раст во од -
нос оп фа тот во 2015 (91,8%). Во пе ри о -
дот од 2011 до 2015 го дина, оп фа тот со
оваа вак ци на кон ти ну и ра но се од ржу ва -
ше над 95%. Од под ле жеч ки те де ца на
вак ци на ци ја про тив хе па ти тис Б во
2016 го дина, тре та до за не при ми ле
1.389, од нив 60,2% од те ри то ри ја та на
ЦЈЗ - Скопје.

Вак ци на ци ја та со три до зи вак ци на
про тив ин фек ци ја со ХиБ е из врше на
со оп фат од 94%. Оваа вак ци на ци ја е
во ве де на во Ка лен да рот за иму ни за ци -
ја во 2008 го дина, а оп фат над 95% се
дос тиг ну ва во 2011 год. За пет го диш -
ни от пе ри од од 2011-2015 го дина, про -
сеч ни от оп фат из не су ва 94%. Ре вак ци -
на ци ја та про тив ХиБ ин фек ци јата, ко ја
се спро ве ду ва на осум на е сет ме сеч на
воз раст, из не су ва 87,4%. По во ве ду ва -
ње то на ХиБ ре вак ци на ци ја во 2009 го -
дина, за прв пат во 2011 го дина, се ре -
гис три ра оп фат по го лем од 95% и ис ти -
от тренд се од ржу ва и след ни те две го -
дини. Ме ѓу тоа, поч ну вај ќи од 2014 го -
ди на се бе ле жи кон ти ну и ра но опа ѓа ње
на оп фа тот дос тиг ну вај ќи нај нис ки
87,4% во 2016 год, со тоа што нај ни зок
оп фа т  е ре гис три ран на те ри то ри ја та
на ЦЈЗ - Скоп је - 73,7%. 

При мар на та вак ци на ција, од нос но
оп фа тот со 3 до зи на ДиТеПер вак цина,
за це ла та ре пуб ли ка из не су ва 95,3%.
Оп фат по ни зок од 90% е ре гис три ран
са мо на те ри то ри ја та  ЦЈЗ - Ве лес/ ПЕ
Не го ти но – 86,7%. Во од нос на 2015 го -
ди на се бе ле жи зго ле му ва ње на оп фа тот
за 4 про цен тни по ени, до де ка во од нос
на про се кот од из ми на ти от пет го ди шен
пе ри од не ма  про мени. (Гра фи кон 1)
Прва та ре вак ци на ци ја со ДиТеПер ре -
вак цина, на осум на е сет ме сеч на воз раст,
из не су ва  88,9%, што прет ста ву ва по -
ни зок од про сеч ни от оп фат во пе ри о дот
2011 - 2015 го ди на (94,4%), ка ко и од
оп фа тот во 2015 го ди на (91%). Нај ни зок
оп фат е ре гис три ран на те ри то ри ја та на
ЦЈЗ Скоп је - 76,8%. Вто ра та ДиТеПер
ре вак ци на ција, ко ја се спро ве ду ва на
че ти ри го диш на воз раст, е из врше на со
оп фат од 87,2%, кој е по ни зок од  оп фа -
тот во 2015 го ди на (91,6%), ка ко и во
од нос на про сеч ни от оп фат (92,6%) во
по след ни те 5 го дини. Вкуп ни от оп фат
во Ре пуб ли ка та со ДиТе III ре вак ци на -

ција, на се дум го диш на воз раст из не су ва
89,9%, кој е по ни зок од  оп фа тот во
2015 го ди на (91,2%), и по ни зок од про -
сеч ни от оп фат (94,0%)  во по след ни те 5
го дини. Оп фа тот со ДиТе IV ре вак ци на -
ција, кај учи лиш на та по пу ла ци ја на че -
ти ри на е сет го диш на воз раст бе ле жи зго -
ле му ва ње од 91,2% на 93,4% во од нос
на 2015 го дина, до де ка во од нос на  про -
се кот за из ми на ти те пет го ди ни се ре -
гис три ра нез на чи тел но на ма лу ва ње од
94,5% на 93,4%. Од под ле жеч ки те де ца
за ре вак ци на ци ја со ДиТе III и IV ре вак -
ци на не се вак ци ни ра ни вкуп но 3.528
деца, од нив нај го лем број (2.290) и про -
цент (65%) се ли ца кои при па ѓа ат на те -
ри то ри ја та на ЦЈЗ - Скопје. Пет та та ре -
вак ци на ци ја про тив те та нус, ко ја се
врши на осум на е сет го диш на воз раст, е
из врше на со оп фат од 92,3% кој е ре чи -
си иден ти чен со оп фа тот во 2015 го ди -
на (92,2%), но по го лем од про сеч ни от
оп фа тот за пе ри о дот 2011-2015 го ди на
(90,8%).

При мар на та вак ци на ци ја со три до зи
по лио вак ци на во 2016 го ди на е из -

врше на со оп фат од 95,3%, за раз ли ка
од 2015 го ди на ко га бе ше ре а ли зи ран
оп фат од 92,1%. Во прет ход ни от пе то -
го ди шен пе ри од про сеч ни от ре гис три -
ран оп фа т  из не су ва 96%. Оп фат по ни -
зок од 90% се ре гис три ра са мо на  те ри -
то ри ја та ЦЈЗ Ве лес/ ПЕ Не го ти но -
85,8%. Во Ре пуб ли ка Ма ке до нија, оп -
фа тот со I ре вак ци на ци ја из не су ва
88,3%, со II ре вак ци на ци ја из не су ва
90,3%, а оп фа тот со III ре вак ци на ци ја
со по лио вак ци на из не су ва 92,7%. Од
под ле жеч ки те ли ца во це ла та ре пуб -
лика, со ре вак ци на ци ја про тив дет ска
па ра ли за (I, II и III) не се оп фа те ни
вкуп но 5.933 деца, од кои нај го лем број
и про цент при па ѓа ат на те ри то ри ја та на
Скоп је – 3.925 или 66,2%.

Вкуп ни от оп фат со при мар на та вак -
ци на ци ја со МРП вак цина, за це ла та ре -
пуб лика, из не су ва 82,1% и зна чи тел но е
на ма лен во од нос на 2015 го ди на ко га
из не су вал 88,8%, ка ко и во од нос на
про сеч ни от пет го ди шен оп фат кој из не -
су ва 94,2%. За раз ли ка од 2011-2013 го -
ди на ко га оп фа тот бил над 95%, од 2014
го ди на се ре гис три ра кон ти ну и ран пад
со МРП вак ци на ци јата. (Гра фи кон 2.)
По ни зок оп фат од 95%, но по ви сок од
90% е ре гис три ран на те ри то ри ја та на 9
ЦЈЗ/ПЕ. Оп фат по ни зок од 90% е ре гис -
три ран на те ри то ри ја на 14 ЦЈЗ/ПЕ.
(Картог рам 1.) Од под ле жеч ки те 21.565

Вa однос на ревакцинацијата,
опфатот го задржува трендот 
на опаѓање, како и 
претходната година
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Графикон 1. Опфат со ДиТеПер вакцинација, период 2011-2016 и просек за 2011 -2015



де ца на МРП вак ци на на те ри то ри ја та
на це ла та ре пуб лика, со вак ци на ци ја не
се оп фа те ни вкуп но 3.860, од кои 62,6%
се жи те ли на те ри то ри ја та ко ја ја пок -
ри ва ЦЈЗ - Скопје. МРП ре вак ци на ци ја -
та бе ле жи оп фат од 93,3% слич но ка ко
и 2015 го ди на (93,4%), но по ни зок од
про сеч ни от оп фат во пе ри о дот 2011-
2015 го ди на (95,8%). 

Вкуп ни от оп фат со две до зи вак ци на
про тив за бо лу ва ња при чи не ти од ху ман
па пи ло ма ви рус (ХПВ) во ре пуб ли ка та
из не су ва 53,3%, кој е по ви сок  од оп фа -
тот во 2015 го ди на (42,2%), ка ко и од
про сеч ни от оп фат за пет го диш ни от пе -
ри од (2011-2015) кој из не су ва 48,5%.
Ре а ли зи ра ни от оп фат по ЦЈЗ и нив ни
под рач ни еди ни ци се дви жи од 6,9%
(Би тола) до 100% (Гев ге лија, Ка ва -
дарци, Ви ница, Дел чево, Кра то во и
Про биш тип). 

Кон ста та ции и зак лу чоци
При мар на та вак ци на ци ја во Р. Ма ке -

до ни ја во 2016 го ди на бе ле жи благ по -
раст на оп фа тот во од нос на 2015 го -
дина, со ис клу чок на МРП вак ци ната.
Во од нос на ре вак ци на ци јата, оп фа тот
го зад ржу ва трен дот на опа ѓање, ка ко и
ми на та та го дина. Оп фа тот на вак ци на -
ци ја та со си те вак ци ни вклу че ни во по -
ли ва лен тни те вак ци ни (хе па ти тис Б,
ХиБ, ДиТеПер и по лио) кои беа во ве де -
ни во 2015 го дина, бе ле жи оче ку ва но
зго ле му ва ње во од нос на ми на та та го -
дина. Ка ко ре зул тат на во ве ду ва ње то на
по ли ва лен тни те вак цини, оп фа тот со
ДиТеПер и По лио вак ци на ци ја та е пот -
пол но иден ти чен, со тоа што ги дос -
тигна и над ми на препо ра ча ни те 95%. И
оп фа ти те со вак ци на ци ја про тив хе па -
ти тис Б и ХиБ бе ле жат зго ле му ва ње во
од нос на 2015 го ди на приб ли жу вај ќи се
кон препо ра ча ни те 95%, што ука жу ва
на по зи тив ни те ефек ти од во ве ду ва њ то
на по ли ва лен тни те вак цини.

Заг ри жу вач ки е по да то кот де ка про -
дол жу ва на ма лу ва ње то на оп фа тот со
МРП вак ци на ка ко во од нос на ми на та -
та го дина, та ка и во од нос на прет ход -
ни те го дини. След стве но на ова, се бе -
ле жи на ма лу ва ње на оп фа тот и со прва -
та ХиБ, ДиТеПер и по лио ре вак ци на ци -
ја ко ја се спро ве ду ва на осум на е сет ме -
сеч на воз раст. Ре вак ци на ци ја та со

ДиТеПер на 4 - го диш на воз раст, ис то
така, е на ма ле на во од нос на 2015 го -
дина, ка ко и во од нос на про се кот за
прет ход ни те пет го дини, со тоа што е
пот реб но да се но ти ра де ка оваа ре вак -
ци на од 2017 го ди на ќе би де ис клу че на
од ре дов ни от Ка лен дар за иму ни за ција. 

Во од нос на ре вак ци на ци ја та со ДиТе
и по лио кај учи лиш ни те де ца на се дум-
го диш на воз раст се бе ле жи ни зок оп -
фат, под 90%, ка ко и на ма лу ва ње на оп -
фа тот во од нос на 2015 го дина, но и во
од нос на прет ход ни те го дини. Оп фа тот
со МРП ре вак ци на ци ја та го зад ржу ва
ни во то од ми на та та го дина, но се пак е
по ни зок од препо ра ча ни те 95%, ка ко и
од оп фа тот во прет ход ни те го дини.  

Ре вак ци на ци ја та на 14-го диш на воз -
раст со ДиТе и по лио, иа ко бе ле жи зго -
ле му ва ње во од нос на 2015 го дина, во
од нос на прет ход ни те го ди ни се ре гис -
три ра на ма лу вање. Са мо ре вак ци на ци -
ја та про тив те та нус, и пок рај тоа што не
го дос тигна оп фа тот од 95%, го над ми -
на оп фа тот од ми на та та го дина, ка ко и
про сеч ни от оп фат 2011-2015 го дина.

Вак ци на та про тив ХПВ ин фек ци ја
пов тор но бе ле жи нај ни зок оп фат од си -
те вак цини, ка ко и во прет ход ни те пет
го дини. 

Оп фат под препо ра ча ни те 95%, од -
нос но под 90% ге не рал но за си те вак ци -
ни и ре вак цини, нај чес то се ре гис три ра
на те ри то ри ја та на ЦЈЗ Скопје.

Оп фат од 100% вак ци на ци ја и ре вак -
ци на ци ја со си те ви до ви вак цини, ос вен

за ХПВ вак ци на ци јата, е ос тва рен са мо
на те ри то ри ја та на ПЕ Пех че во ко ја на -
ед но пок ри ва нај мал број на жи те ли
(4.993). Оп фат над 95% за вак ци на ци ја
и ре вак ци на ци ја со си те вак цини, ос вен
за ХПВ вак ци на ци ја та е ос тва рен во
Ки чево, Ре сен, Де бар, Стру га и При леп.

Нис ки от оп фат се дол жи пред сè на
ре зер ви ра нос та на ро ди те ли те кон вак -
ци на ци јата, ка ко ре зул тат на вли ја ни е то
на ан ти вак ци нал но то ло би во Ма ке до -
ни ја и кам па ња та ко ја ја во дат. Ова по -
себ но се од не су ва на МРП и ХПВ вак -
ци на ци јата. Во овие слу чаи, ро ди те -
лите, нај чес то или ја од би ва ат  вак ци на -
ци ја или ја од ло жу ва ат вак ци на ци ја та
до дос тиг ну ва ње на по го ле ма воз раст
на де тето. Ре вак ци на ци ја та ко ја се спро -
ве ду ва во учи лиш на та воз раст, ис то та -
ка бе ле жи ни зок оп фат, со об разло же -
ние де ка е пла ни ра но да се спро ве де
вак ци на ци ја та на по че то кот на но ва та
2017 го дина, од нос но во вто ро то по лу -
го дие на школ ска та 2016/2017 го дина. 

Пред лог - мерки
Сог лас но до би е ни те ре зул та ти за

спро ве де на та за дол жи тел на иму ни за -
ци ја во те кот на 2016 го дина, се на мет -
ну ва пот ре ба да се пре зе мат од ре де ни
мер ки за по доб ру ва ње на за дол жи тел -
на та вак ци на ци ја во Ре пуб ли ка Ма ке до -
нија. 

Пред сè, не оп ход но е за си ле но ан га -
жи ра ње на си те здрав стве ни инс ти ту -
ции кои се од го вор ни за вак ци на ци ја во
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пра вец на  зго ле му ва ње на оп фа тот со
си те вак ци ни кои бе ле жат оп фат по ни -
зок од 95% и кон ти ну и ра но од ржу ва ње
на оп фат над 95% за вак ци ни те кои го
дос тигна ле овој оп фат, на се ко ја од дел -
на те ри то ри ја во це ла та Ре пуб лика. 

Служ би те за вак ци на ци ја пот реб но е
ре дов но и кон ти ну и ра но да се ан га жи -
ра ат во пре ба ру ва ње на не е ви ден ти -
рани, не вак ци ни ра ни и непот пол но вак -
ци ни ра ни лица. Со за дол жи тел но и ре -
дов но из ле гу ва ње на те рен, да се из на о -
ѓа ат и вак ци ни ра ат вак ви те ли ца до
ком пле ти ра ње на нив ни от вак ци на лен
ста тус сог лас но Пра вил ни кот за иму ни -
за ција. 

Се по тенци ра пот ре ба та од ин тен зи -
ви ра ње на ак тив нос ти те за спро ве ду ва -
ње на вак ци на ци ја та со МРП вак ци на та
ко ја по след ни те го ди ни бе ле жи ин тен -
зив но на ма лу ва ње на оп фа тот дос тиг -
ну вај ќи заг ри жу вач ки ни зок оп фат.

По себ но вни ма ние тре ба да се по све -
ти на ром ска та по пу ла ци ја ко ја чес то
миг ри ра во држа ва та и над вор од неа,
со што се отеж ну ва спро ве ду ва ње то  на
кон ти ну и рана, ре дов на и ком плет на
вак ци на ци ја ме ѓу нив. За тоа, пот реб но
е да се ан га жи ра ат пат ро наж ни те служ-

би, ка ко и да се за јак не со ра бот ка та со
дру ги инс ти ту ции и ор га ни за ции
(невла ди ни те ор га ни за ции од ром ска та
по пу ла ци ја на пр.) кои мо жат да по -
могнат за по лес но из на о ѓа ње и вак ци -
ни ра ње на оваа теш ко дос тап на по пу ла -
ци о на група.

По ра ди се по го лем број на ро ди те ли
кои од би ва ат да ги вак ци ни ра ат сво и те
деца, Цен три те за јав но здрав је и нив -
ни те под рач ни еди ни ци во со ра бот ка со
Ин сти ту тот за јав но здрав је и Држав ни -
от са ни та рен и здрав ствен инспек то рат
(ДСЗИ) ка ко над леж ни инс ти ту ции,
тре ба да ги ин тен зи ви ра ат сво и те ак -
тив нос ти за над зор и кон тро ла над
спро ве ду ва ње то на иму ни за ци јата.
Пот реб но е да се еви ден ти ра ат и сле дат
си те не вак ци ни ра ни ли ца кои ос та ну ва -
ат не вак ци ни ра ни за ра ди од би ва ње на
вак ци на ци јата. Си те вак ви слу чаи тре -
ба да би дат про след е ни до над леж ни те
инс ти ту ции и сан кци о ни ра ни сог лас но
про пиш на та за кон ска ре гу ла тива.

Над леж ни те инс ти ту ции, пот реб но е
нав ре ме и кон ти ну и ра но да вр шат снаб -
ду ва ње со вак ци ни одоб ре ни и препо ра -
ча ни од СЗО.

За неп ре че но и кон ти ну и ра но спро ве -

ду ва ње на иму ни за ци ја та пот реб но е
стро го прид ржу ва ње кон принци пи те за
од ржу ва ње и кон тро ла на сту де ни от
син џир на си те ни воа - на бавка, тран -
спорт, ра ку ва ње и чу ва ње на вак ци ните.
За таа цел, пот реб но е обез бе ду ва ње на
ге не ра то ри за елек трич на енер ги ја на
це ла та те ри то ри ја на РМ. Пот реб на е
по стоја на кон тро ла и ре дов но сер ви си -
ра ње на фри жи де ри те во кои се чу ва ат
вак ци ните, нив но пра вов ре ме но за ме -
ну вање, а упот ре ба та на мо ни то ринг
кар тич ки те е за дол жи телна.

По ра ди кон ти ну и ран не дос тиг на
вак ци нал ни ти мови, не оп ход но е нив но
кад ров ско по пол ну ва ње во си те на се ле -
ни места, ка де што има не дос тиг од
нив. За но ви от ка дар за дол жи тел но да
се ор га ни зи ра еду ка ци ја и обу ка за
спро ве ду ва ње на вак ци на ци јата, пра -
вил но чу вање, ра ку ва ње и упот ре ба на
вак ци ните, ка ко и  на чи нот на еви ден -
ти ра ње на вак ци на ција. 

Пот реб но е од ржу ва ње на еду ка тив ни
се ми на ри за зна че ње то и бе не фи ти те на
иму ни за ци јата, ка ко и за без бед нос та на
вак ци ните, по себ но на ма тич ни те ле ка -
ри и здрав стве ни от пер снал кој ја спро -
ве ду ва иму ни за ци јата. Ис то така, тре ба
да се спро ве дат се ми на ри за по диг ну ва -
ње на ни во то на нив ни те ко му ни ка цис -
ки веш ти ни сé со цел да се вли јае на
свес нос та на ро ди те ли те за ис ти те да
офор мат по зи ти вен став кон вак ци на -
ци јата, за ре дов но и нав ре ме да ги вак -
ци ни ра ат сво и те деца.

За нав ре ме но и ус пеш но спро ве ду ва -
ње на кон ти ну и ра на та иму ни за ци ја во
Ре пуб ли ка та пот реб но е осов ре ме ну ва -
ње на сис те мот за пла ни рање, из ве ду -
вање, еви ден ти ра ње и над зор на спро -
ве де на та иму ни за ци ја пре ку во ве ду ва -
ње на елек трон ска еви денци ја на  иму -
ни за ци јата, ка ко дел од ин тег ри ра ни от
здрав ствен ин фор ма тич ки сис те м  во
Ре пуб ли ка Ма ке до нија.

Д-р Крис ти на Став ри дис
Ин сти тут за јав но здрав је на 

Ре пуб ли ка Ма ке до нија

Из вор: Из веш тај за ре а ли за ци ја на Прог ра ма та за 
за дол жи тел на иму ни за ци ја на на се ле ни е то 
во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја во 2016 го ди на – 
Ар хи ва на Ин сти ту тот за јав но здрав је на РМ
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Се кој днев на та ме дицин ска прак ти ка се ка де во
све тот има пот рe ба од кон зис тен тна при ме на на
нај до бри те дос тап ни до кази, кои про из ле гу ва ат
од пуб ли ку ва ни те кли нич ки и епи де ми о лош ки
ис тра жу вања, во ле ку ва ње то на па ци ен тите, со
об рну ва ње осо бе но вни ма ние на ба лан сот по ме -
ѓу ри зи кот и бе не фи тот од  ди јаг нос тич ки те тес -
то ви и про це ду ри и ал тер на тив ни те те ра пис ки
по ста пки.

Ме дици на та ба зи ра на на до ка зи по де фи ни ци -
ја прет ста ву ва со весно, ек сп ли цит но и од го вор -
но ко рис те ње на наj до бри те по стој ни до кази, со
цел но се ње вис тин ска од лу ка око лу гри жа та за
се кој по е ди не чен па ци ент.  МБД под раз би ра ин -
тег ра ци ја на ин ди ви ду ал на та кли нич ка ек спер -
ти за (струч нос та на док то рот) со нај до бри те дос -
тап ни фак ти кои про из ле гу ва ат од кли нич ки ре -
ле ван тни ис тра жу ва ња  (Saccet, 1996).

На уч на та па ра диг ма прет ста ву ва на чин на
пер цеп ци ја на све тот кој не са мо што ги по ста ву -
ва проб ле ми те кои ле ги тим но би тре ба ло да ги
раз гле ду ваме, ту ку ну ди и спек тар на при фат ли -
ви до ка зи кои би мо ра ле да под држат од ре де но
ре ше ние. Про ме на та на па ра диг ма та е суш тин -
ска про ме на во на чи нот на раз мис лу вање, про -
цес во кој во деч ка та концеп цис ка рам ка во ед на
на уч на дис цип ли на се ме ну ва во по ма ла или по -
го ле ма ме ра со нов концеп ту а лен кон сен зус
(при ме на на ме дицин ска та ли те ра ту ра и до ка зи -
те од ис тра жу ва ња та во ме дицин ска та прак тика).
Но ва та на уч на па ра диг ма всушност прет ста ву ва
суш тин ска фун да мен тал на  про ме на во на чи нот
на раз мис лу ва ње, нов мо дел на ре ал ност, кој
овоз мо жу ва при наб љу ду ва ње на ист збир на
фак ти да се до не сат зак лу чо ци пот пол но раз лич -
ни од прет ход ните, до не се ни со ста ри от мо дел
на ре ал носта.

Прак ти ку ва ње то на ме дици на та ба зи ра на на
до ка зи се од ви ва во по ве ќе че кори:

1. Пос та ву ва ње на кли нич ки от проб лем.
2. Де фи ни ра ње на по ста ве ни от проб лем /

се ба зи ра на т.н. внат ре шен до каз.
3. Из бор на нај до бар ре сурс кој ќе да де

од го вор на де фи ни ра ни от проб лем.

4. Ди зајн на ис тра жу вач ка та стра те -
гија/кри тич ки ос врт кон над во реш ни те
до кази.

5. Су ми ра ње на до би е ни те до ка зи 
(внат реш ни и над во решни).

6. Ева лу а ци ја и при ме на на до ка зи те 
при но се ње то на од лу ката.

Се ко гаш при по ста ву ва ње на клнич ки от проб -
лем тре ба да од го во ри ме на не кол ку пра шања:
кои и как ви се проб ле ми те на па ци ен тот, кои се
во деч ки те ак ту ел ни ин тер венции и/или те ра -
певт ски прис та пи и трет мани, да ли има и кои се
ал тер на тив ни те ин тер венции и/или те ра певт ски
прис та пи и трет ма ни и как ва е кли нич ка та прог -
ноза.

Де фи ни ра ње то на по ста ве ни от проб лем врз
ос но ва на т.н. внат реш ни до ка зи се ба зи ра на
зна е ње то на док то рот стек на то со фор мал но и
кон ти ну и ра но об ра зо ва ние и ис кус тво то стек -
на то во се кој днев на та прак тика. За жал не се ко -
гаш ова е до вол но за но се ње на вис тин ска та од -
лука, па за тоа е пот реб но ди зај ни ра ње на  пре -
ба ру ва ње то  и на о ѓа ње на т.н. над во реш ни до ка -
зи за од го вор на по ста ве ни те кли нич ки проб -
леми.  Нај чес ти из во ри се ин фор ма ци и те до би -
е ни од кли нич ки ре ле ван тни и сис те мат ски пре-
г ле ди за точ нос та и ко рис нос та на ди јаг нос тич -
ки те ме то ди и прог нос тич ки те мар кери, ка ко и
ефи кас нос та и без бед нос ни от про фил на те ра -
певт ските, ре ха би ли та ци о ни те и пре вен тив ни -
те мерки. 

Сис те мат ски от прег лед на ис тра жу ва ње
(systematic review)  прет ста ву ва про цес на сис те -
мат ско про на о ѓање, про це на и син те ти зи ра ње на
до ка зи до би е ни од на учно-ис тра жу вач ки сту дии
со ко рис те ње на ин фор ма тич ки и ко му ни ка цис -
ки тех но ло гии со цел да се до бие си гу рен, вре -
ден и пот полн прег лед на про ве ре ни (до ка жани)
ре зул та ти за ефек ти те на ди јаг нос тич ки те и те -
ра певт ски те про це ду ри кои се при ме ну ва ат во
се кој днев на та кли нич ка прак ти ка на ле ка рите. 

Еден од нај го ле ми те проб ле ми и ди ле ми е ка -
ко и ка де да се нај дат нај до бри те над во реш ни до -
кази. Препо ра ча на та стра те ги ја на пре ба ру ва ње

Медицина бази-
рана на докази по

дефиниција пре-
тставува совесно,

експлицитно и
одговорно кори-
стење на наjдоб-

рите постојни
докази, со цел

носење вистинска
одлука околу гри-

жата за секој
поединечен паци-
ент.  МБД подраз-
бира интеграција

на индивидуална-
та клиничка екс-

пертиза (стручно-
ста на докторот)

со најдобрите
достапни факти

кои произлегува-
ат од клинички

релевантни истра-
жувањa

Современа медицина

Од МБД имаат корист  
и лекарот и пациентот и системот 

МЕДИЦИНА БАЗИРАНА НА ДОКАЗИ 



ГЛАСИЛО НА ЛЕКАРСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 29ЈУНИ  2017

(Evidence- based medicine: A framework for
Clinical Practice, Daniel J. Friedland,MD) е след -
ната: а) пре ба ру ва ње на ви со ко вред ни из во ри на
ин тег ра тив на ли те ра тура- evidence based елек -
трон ски ба зи на по да то ци ( The Cochrabe
Collaboration, DARE, National Guidelines
Clearinghouse итн); б) елек трон ски ба зи на по да -
то ци на ап страк ти ( MEDLINE, PubMed via
National Library of medicine); в) пре ба ру ва ње на
спе ци фич ни ме дицин ски стра ни на ин тер нет
(Hardin Meta Directory, Medscape итн); г) упат -
ства дос тап ни на ин тер нет; д) еду ка тив ни ин тер -
нет стра ни ци (КМЕ); ѓ) спи са нија, ос врти, ре зи -
ме а  и е) оп шти пре ба ру ва чи ( Google, Alta vista,
Yahoo итн). 

По со би ра ње то на по да то ци те е пот ре бен и
сис те мат ски прег лед на ис тра жу ва ња та во смис -
ла на по ста ву ва ње це ли на прег ле дот и фор му ли -
ра ње на кри те ри у ми за вклу чу ва ње на да де ни те
ис тра жу ва ња во прег ле дот, пре ба ру ва ње на ис -
тра жу ва ња та за кои се прет поста ву ва де ка ги ис -
пол ну ва ат кри те ри у мите, та бе лар но прет ста ву -
ва ње на се ко ја про нај де на сту ди ја и про це на на
ква ли те тот на ме то до лош ки от прис тап, при ме на
на кри те ри у мот за ис тра жу ва ње и об разло же ние
за се кое ис тра жу ва ње кое е ис клу че но од на та -
мош на об ра ботка, ана ли за на ре зул та ти те од од -
бра ни те ис тра жу ва ња и ста тис тич ка син те за на
по да то ци те (ме та - ана лиза) ако е можно, при ме -
на на ана ли за на сен зи тив нос та (ако е можно) и
на крај под го тов ка на струк ту ри ран из веш тај за
прег ле да ни те ис тра жу ва ња со на ве ду ва ње на це -
лите, опис на ме то дот на ра бо та и ре зул та тите.

И пок рај ва ка соб ра ни те по да то ци се по ста ву -
ва ди ле ма та да ли ре зул та ти те се ва лидни, как ви
се и да ли ќе по могнат во гри жа та за па ци ен тот?
Про це на та на ва лид нос та на ин фор ма ци ја та за -
ви си од тоа да ли при ме ро кот е до вол но го лем и
со од ве тен (на пр. воз раст, пол), да ли ди зај нот на
сту ди ја та е со од ве тен, да ли се при ме не ти со од -
вет ни ме то ди на ис пи ту ва ње и ста тис тич ка об ра -
ботка, да ли се спо ред ли ви ин тер венци и те ме ѓу
гру пите, да ли па ци ен ти те се сле де ни до вол но
дол го и да ли има им пли ка ции за кон фликт на ин -
те реси.

След ни от че кор под раз би ра ин тег ри ра ње на
над во реш ни те и внат реш ни те до ка зи  и пре фе -
ренци и те на па ци ен тот при но се ње то на од лука. 

По до не су ва ње то на од лу ка та сле ду ва и иден -
ти фи ка ци ја на прог нос тич ки те ас пек ти со цел
по доб ру ва ње на прог но зата.

Ко ја е ко рис та од прак ти ку ва ње то на ме дици -
на та ба зи ра на на до кази?

Ко рис та од прак ти ку ва ње то на  МБД е по ве -
ќес трана, од нос но од неа има ат ко рист и па ци ен -

тот и ле ка рот и здрав стве ни от сис тем. Кај па ци -
ен ти те ќе дој де до зна чај но на ма лу ва ње на мор -
би ди те тот, мор та ли те тот и зна чај но по доб ру ва -
ње на квал те тот на жи ве ење; ле ку ва ње то ќе би де
ис то ка де и да се об ра ти за ле ку вање, а здрав -
стве на та свест и кул ту ра ќе се по ка чат на по ви -
со ко ни во пре ку из ра бот ка на раз лич ни во ди чи
за раз ни здрав стве ни проб ле ми из ра бо те ни за са -
ми те па ци енти.  Со прак ти ку ва ње то на МБД ле -
ка рот мно гу пок ва ли тет но ќе ја до не се кли нич -
ка та од лука, ќе обез бе ди заш ти та од не е фи касно,
не фек тив но и по тенци јал но опас но ле ку ва ње и
го по доб ру ва ква ли те тот на сво е то ра бо те ње и на
крај ова ќе се реф лек ти ра на це ло куп ни от здрав -
ствен сис тем пре ку на ма лу ва ње на це на та на чи -
не ње на ле ку ва њето.

Прак ти ку ва ње то на МБД иа ко из гле да иде -
ално, не се ко гаш е мож но по ра ди мно гу преч ки
кои се ја ву ва ат во про це сот на при ме на (ог ра ни -
че ни ре сурси, пречка- ек сперти, фар мацевт ска
ин дус трија, лич ни ин те ре си на ле ка ри те и сл).

Се пак, при ме на та на ме дици на та ба зи ра на на
до ка зи обез бе ду ва адек ва тен, ефи ка сен, сов ре -
мен и за па ци ен тот нај до бар и нај без бе ден ди јаг -
нос тич ки и те ра певт ски прис тап и таа не тре ба
да би де ри гидна, неп ро мен ли ва и ис клу чива, ни -
ту да прет ста ву ва за ка на за здрав је то на па ци ен -
тот или ра бо та та на ле ка рот.

Прим.д-р Со ња Тро ја ча нец – Пи пон ска,
спе ци ја лист по ме дицин ска би о хе мија,

ЈЗУ УК Кли нич ка би о хе мија, УКИМ, Скопје
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Ако мик ро ско пот ти е ос нов ни от алат, то гаш ти си па то лог.
Тоа зна чи да на у чиш да гле даш ос тро и пре цизно, да мис лиш
кри тич ки и ши роко, но со мир и ме кост во ду шата. За ни ед на
неј зи на тур бу ленци ја да не ти ја по ма ти мис ла та и ре зо нот. Да
би деш сис те ма ти чен, скро мен, страс тен, но и да се по ми риш
со тоа де ка (нај често) ќе би деш не вид лив за па ци ен тот. Са мо
та ка ќе би деш до бар па то лог. Заш то ко га тре ба да се по с тави
точ на ди јаг ноза, ни ко гаш не се ра бо ти за ле ка рот-па то лог, а
са мо за па ци ен тот и не го во то здравје. Ле ка рот ту ка не е би тен,
и не важ но е што тој лич но чув ствува. Или мисли. Па то ло гот е
не вид ли ви от ре жи сер на ме дицин ска та суд би на на па ци ен тот.
Да, на сце на та на еден ва жен жи во тен миг из ле гу ва ат на сце -
на па ци ен тот и ле ка рот/кли ни чар што не го го ле кува, но па то -
ло гот ја ре жи ра таа прет ста ва и го пи шу ва неј зи ни от си ноп -
сис. Заш то без точ на ме дицин ска ди јаг ноза, не ма ни пат до
лек и ле ку вање. И не по пус то е ка жано, па то ло ги ја та е ог ле да -
ло на ме дици на та на ед на сре дина!

Во ова мај ско поп лад не раз брав де ка проф. Став риќ по чи -
нал. Как ва гор дост и чест за ме не е дa ка жам де ка сум бил не -
гов уче ник! Ко га се на о ѓаш да ле ку од не кое мес то или нас тан
со кој те пов рзу ва ат ниш ки на умот и ду шата, са мо сол за та во
окото, ка ко ле ќа од двог лед, те лес коп или мик ро скоп ти го
доб ли жу ва тоа место, лу ѓе то и нас та ни те што те врзу ва ат за
него.

Ѓор ѓи Став риќ бе ше не са мо па то лог, учи тел, пе да гог, про -
фе сор, вр вен ди јаг нос ти чар и стру ч њак. Тој бе ше еден од вте -
ме лу ва чи те на мо дер на та ју гос ло вен ска и ма ке дон ска па то ло -
ги ја и ци то ло гија. Еден од рет ки те лу ѓе што имав гор дост,
при ви ле ги ја и чест да ги срет нам во жи во тот, да ра бо там со
нив, да ги за поз на ам од б лиску. Всушност, за ра ди не го ста нав
па то лог. Тој ми бе ше про фе си о на лен тат ко во па то ло ги јата,
мој прв учи тел и единствен про фе си о на лен мен тор. За вре ме
на сту ди и и те не срет нав по ха риз ма ти чен и по ос тро у мен про -
фе сор и чо век. Ед нос тавно, са кав да би дам ка ко него, тој ми
бе ше рол мо дел. Не го ви от збор и ди јаг но за те жеа. За тоа што
во не го лу ѓе то гле даа вр вен стру ч њак и ди јаг нос ти чар, но и
спа си тел, чо век со ог ром на чест и доб лест, ли дер со храб рост
и мо рал, но и чо век што знае из вон ред но да слу ша и лу цид но
да мисли, ду ри и за ди јаг нос ти ци ра ње на ра бо ти те на све тот
и ду шата. Чо век на ко го му се ве рува. Чо век што знае да сос-
луша, по со ве тува, упати, по могне. Чо век што фун кци о ни ра со
“оп ти ми зам и при сус тво на дух“. Чо век кој ко га ќе ти го ка же
и она што не са каш да го чу еш - ќе би деш сре ќен де ка ти ја ка -
жал вис ти ната, без ра ка вици.Чо век што храб ро и со доб лест
се ко гаш ја збо ру ва и се бо ри за вис ти ната, вред нос ти што бли -

ка ат и од жи вот ни от пат на не го во то по тес но се меј ство. Чо век
на рид ка чен, што гле да по ве ќе од тие под ри дот. Чо век што ја
има онаа не до пир ли ва спо соб ност да би де ма ги о ни чар на
умот и на ду шата!

Се срет нав ме на еден оби чен сту ден тски ис пит што го по ла -
гав кај него. Не кол ку го ди ни по тоа, ко га дој дов да пра шам да -
ли има мес то за ме не во не го ва та ла бо ра то рија, тој ме пре че -
ка ка ко да ме зна ел и че кал со го дини. Ка ко се кој от во рен и
љу бо пи тен млад чо век го пра шав: зош то сте ста на ле па то лог?
За ра ди точ на та ди јаг ноза, ми од го вори, таа ме дицин ска вис -
тина, што ба ра да би де от кри ена, заш то таа е во дил ка та во па -
то ло ги јата, онаа кон ко ја се ко гаш се стре ми ме и онаа за ра ди
ко ја се кој ден чув ству ва ме са тисфак ција. Ако са каш да ле ку -
ваш па ци ен ти и да глу миш Гос под, ова не е за тебе! Но, ако са -
каш да би деш ка ко Шер лок Холмс, да! За рем не сте раз мис -
лу ва ле да за ми не те над вор про фе соре, пра шав? Ка ко не сум
раз мис лу вал, ама прок ле то не мо жам без ова Водно, Скоп ска
Цр на Гора, Шара…не кој може, не кој не – ми од го во ри ис кре -
но и без дво у мење.

Ко га ќе се по жа лев ме де ка не ма ме ова или она, и за тоа не
мо жеме, ќе ре че ше “hic Rhodus, hic salta“ – по ка жи што мо -
жеш ов де и се га (и не на о ѓај оп рав ду вања). И, “на му ци се поз -
на ју ју наци“! Бе ше учи тел што се ко гаш са ка ше да го из вле че
мак си му мот од оние око лу него, oд не го ви те уче ници, со ра -
бот ници, до тех ни ча ри те во ла бо ра то ри ја та и дак ти лог раф -
ките. Ај де сега, вре ме е за фрла ње од стена...има ше оби чај да
ка же ко га се со о чу вав ме со не кој нов, се ри о зен пре диз вик. За
се бе скром но ка жу ваше, јас сум уд рен во крило, со се та во гла -
сот опи шу вај ќи ја лич на та по све те ност и љу бов кон про фе си -
јата, во која, да се соз нае, да се на учи, да се усов рши, да се раз-
бере, e ис то што и да се ди ше и да се по стои.

На ши те ут рин ски сос та но ци во ла бо ра то ри ја та на Ин сти ту -
тот за он ко ло ги ја и ра ди о те ра пија, во ед но тур бу лен тно вре ме
на по че то кот на 90-тите, беа и лек ции по жи вот, мо рал, про -
фе си о нал ност, по на ука. Чес то па ти ќе скр ш нев ме во раз го во -
рот и кон умет ност или филм. Во овие раз го во ри учес тви ва ше
и пре ра но по чи на ти от д-р Ѓор ѓи Зог раф ски, уш те еден од ин -
те лек ту ал ни те си но ви на проф. Став риќ и мој учи тел, блес -
кав ум. Кон вер за ци и те со проф. Став риќ по не ко гаш се прет -
во раа во по ет ски ди ја ло зи - тој нас та пу ва ше со Ње гош и Вук
Ка ра џиќ, јас со Ко нес ки и Пр ли чев. При на ша та раз дел ба во
да леч на та 1993 го ди на ми рече: “Путуј игу мане, за ма нас тир
не брини!“, и ме по со ве ту ва “ка ко и да ре шиш, ед но ка е ње ти
прет стои“, те шеј ќи ме, но и ох раб ру вај ќи ме да го сле дам па -
тот на про фе си о нал на та и жи вот на суд бина. Оста нав ме во

Збогум професоре, 
учителе на умот и духот

Ин мемориам

ПРОФ. Д-Р ЃОРЃИ СТАВРИЌ (1933-2017)
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кон такт и во овие 25 го ди ни от ка ко го “на пуш -
тив ма нас ти рот“, а и се сре ќа вав ме чес то и за
вре ме на мо и те по се ти на Ма ке до нија, раз го ва -
рај ќи за “ча ша та мед и ча ша та жолч“ од кои се
сос тои жи во тот.

Не го ва та ра бот на ети ка и долг кон па ци ен -
ти те беа ле ген дарни. Днев на та кли ни ка за ци -
то лош ка ди јаг но за ја во деа тој и д-р Зог раф -
ски и прег ле ду ваа и по 30 до 40 па ци ен ти
дневно, а ние, помла ди те ле ка ри асис ти равме.
Тие са ми те вршеа тен ко иг ле ни би оп си ии и
пре па ра ти те ги чи таа ис ти от ден, за па ци ен -
ти те да има ат го тов ре зул тат и на од след ни от
ден. Тоа бе ше вис тин ски при мер за тоа ка ко
тре ба да фунци о ни ра ед на кли ника. Тој и од
пог реб на нај блис ки се вра ќа ше на ра бо та за
да ги про чи та си те пре па рати, за па ци ен ти те
нав ре ме да го до би јат ре зул та тот. Зашто, се ко -
гаш за нив се ра бо теше, за па ци ен тите! Ил јад -
ни ци те на о ди и ди јаг но зи што ги пра вев ме тој
упор но ин сис ти ра ше да ги ко ди ра ме и ор га -
ни зи ра ме по свет ска сис тем ска кла си фи ка -
ција, соз да вај ќи уш те то гаш ком пју тер ски
прег лед-пре сек на она што го на о ѓав ме кај нас
ка ко па то ло гија. Тој бе ше пи о нер на ци то ло -
ги ја та во Ју гос ла ви ја и на Бал ка нот, и ја вне -
се и раз ви оваа ме то да по прес то јот на врв ни -
те инс ти ту ции во Швед ска и Аме ри ка во 70-
ти те го ди ни од ми на ти от век. Не го ви от труд
за ра на ци то лош ка ди јаг но за и де тек ци ја на
ти ро ид на не оп ла зија, пе ча тен во прес тиж ни -
от Cancer во 1980 го дина, бе ше еден од оние
тру до ви што ос та ну ва ат ка ко те мел ни ци на
на ше то на уч но нас лед ство. Со гор дост се се -
ќа вав на не го и на овој труд ко га по мно гу го -
ди ни ми из ле гоа два тру да таму. Знам де ка и
тој се гор де е ше ис то кол ку и јас.

И ден де нес ка чув ству вам де ка ги сле дам не -
го ви те ста пки, ги слу шам не го ви те збо рови, се
од не су вам во про фе си ја та и во жи во тот та ка
ка ко што сум на у чил од него, заш то тоа е вса -
де но во мо е то кредо. И се уш те сум горд де ка
за ра ди не го - ка ко чо век и про фе си о на лец -
сум го од брал овој пат. Не го во то се меј ство,
нај блис ките, и ние што сме би ле среќ ни да де -
ли ме ба рем дел од про фе си о нал ни от пат со
него, ќе го чу ва ме спо ме нот за чо ве кот со ос -
тро око, кри тич ки ум и ме ка душа!

Не ка ти е веч на сла ва и спо мен про фе соре,
учи те ле на умот и ду хот!

Проф.д-р Ки рил Трп ков,
Уни вер зи те тот во Кал гари, Ка нада

ди рек тор на Од де лот за па то ло ги ја 
и ла бо ра то рис ка ме дицина

Проф. д-р Ѓор ѓи Став риќ е ро ден на 4.1.1933 го ди на во Скопје, ка де го зав ршил
ос нов но то и сред но то об ра зо ва ние. Во 1951 го ди на се за пи шу ва на Ме дицин ски -
от фа кул тет во Скопје, кој го зав ршу ва во 1958 го дина. За вре ме на ап сол вен тски -
от стаж бил вра бо тен на Ин сти ту тот за па то ло ги ја ка ко ла бо рант-де мон стра тор. 

Во 1963 го ди на се вра бо ту ва на Ин сти ту тот за ра ди о ло ги ја и он ко ло ги ја на Ме -
дицин ски от фа кул тет во Скоп је и ја за поч ну ва спе ци ја ли за ци ја та по па то лош ка
ана то мија.  Спе ци ја ли зи ра на Ин сти ту тот за па то ло гија, а за вре ме на спе ци ја ли -
за ци ја та има сту дис ки прес тој  во Заг реб и во Љуб љана.   

Вед наш по зав ршу ва ње то на спе ци ја ли за ци ја та во 1968 го дина, за ми ну ва на
шест ме се чен сту дис ки прес тој  на Он ко лош ки от инс ти тут  „Ма ри ја Скло дов ска-
Кири“  во Вар шава, Пол ска. 

Не го ва та ака дем ска ка ри е ра за поч ну ва во 1969 го ди на со из бо рот во зва ње то
хо но ра рен асис тент по пред ме тот па то лош ка ана то мија. За асис тен т  е из бран  во
1973 го дина, за до цент во 1977 го дина,  вон ре ден про фе сор во 1983 го дина, а во
1990 го ди на за ре до вен про фе сор.

Проф сор Став риќ ја ор га ни зи рал прва та Ла бо ра то ри ја за кли нич ка ци то ло ги ја
во Р.Ма ке до ни ја (Ин сти ту тот за  ра ди о ло ги ја и он ко ло гија). Во 1971 го ди на ја ор -
га ни зи рал  Ла бо ра то ри ја та за ги не ко лош ка ци то ло ги ја во Град ска бол ни ца во
Скопје, ка ко и Ла бо ра то ри ја та за ги не ко лош ка ци то ло ги ја на Кли ни ка та за ги не -
ко ло ги ја и аку шер ство. Ја су пер ви зи ра и прог ра ма та за ци то лош ки скри нинг на
жен ско то на се ле ние во Скопје. Во 1972 го ди на бил на стру чен прес тој во Ка ро лин -
ска хос пи тал во Сток холм, Швед ска, на ци то ди јаг нос ти ка та на штит на та и прос -
тат на та  жлезда, а во 1983 го ди на на Ин сти ту тот за па то ло ги ја во Келн, Гер ма нија,
за ра ди про у чу ва ње на па то ло ги ја та на лим фни те жлез ди и ма лиг ни те лим фоми.

Во ла бо ра то ри ја та што ја ра ко во дел, се врше ле хис то па то лош ки и ци то па то -
лош ки ана лизи, а си от ма те ри јал се сис те ма ти зи рал по SNOP и бил ком пју тер ски
об ра бо тен во вид на „Ку му ла ти вен прег лед на хис то па то лош ки и ци то па то лош ки
ана лизи“.

Во 1974 го ди на бил из бран за член на Ин тер на ци о нал на та ака де ми ја за ци то -
ло ги ја (MIAC), след на та го ди на Здру же ни е то на гас тро ен те ро ло зи те на Ју гос ла -
ви ја му до де ли ло дип ло ма за гас тро ен те ро лог-па то лог, а во 1981 го ди на Здру -
же ни е то на неф ро ло зи те на Ју гос ла ви ја за неф ро лог-па то лог. Со соп стве ни те ре -
зул та ти од струч на та и на уч на та ра бо та учес тву вал во број ни ин тер на ци о нал ни
и ју гос ло вен ски кон гре си по он ко ло гија, па то ло ги ја и ци то ло гија.

Ак тив но пар ти ци пи рал во еду ка ци ја та на струч ни от и на у чен под мла док.
Проф.д-р Ѓор ѓи Став риќ збо ру вал на по ве ќе стран ски ја зи ци ме ѓу кои и ан гли -

ски, францус ки и рус ки ја зик.
Во по че то кот на сво ја та на уч на ак тив ност ги про у чу вал мож нос ти те за кон тро -

ла на цер ви кал ни от канцер со по мош на ма со вен ци то лош ки скри нинг. Ре зул та -
ти те од таа ак тив ност се су ми ра ни во не го ви от труд: „Ева лу а ци ја на мож нос ти те
за ера ди ка ци ја на carcinoma planucellulare cervicis uteri во ци то лош ки про тек ти ра -
на по пу ла ција“.  Пред мет на не го во на уч но ин те ре си ра ње би ле и мож нос ти те за
ра но от кри ва ње и ди јаг нос ти ци ра ње на ра кот на дојка. Пр ви те ре зул та ти се пуб -
ли ку ва ни во 1973 го ди на и де нес се ци ти ра ат ка ко из вор ни тру до ви во оваа об -
ласт. По се бен ин те рес имал и за ис пи ту ва ње то на мож нос ти те за де тек ци ја на ло -
ка ли зи ра ни те и ди фе ренци ра ни об ли ци на ти ро ид на та не оп ла зи ја во по пу ла ци -
ја со струма, а пар ти ци пи рал и мно гу дру ги ис тра жу вач ки про ек ти на Ме дицин -
ски от фа кул тет.

Ак тив но учес тву вал во ра бо та та на струч ни те про фе си о нал ни здру же нија и во
ра бо та та на Ин сти ту тот, Фа кул те тот и Уни вер зи тет ски от се нат. Од 1986 до 1989
го ди на бил прет се да тел на Ко ле ги јал ни от ра бо то во ден ор ган на Ин сти ту тот за
ра ди о те ра пи ја и он ко ло гија.

По по вод 40 го диш ни на та од по стое ње то на Ме дицин ски от фа кул тет во Скоп -
је му е до де ле на  Ју би леј на злат на пла кета, за не го ви от по се бен при до нес во ос -
но ва њето, раз во јот и ра бо та та во 1989 го ди на му би ла до де ле на Пла ке та од Уни -
вер зи те тот „Св. Ки рил и Ме то диј“, а до бит ник е на Пла ке та и од Со ју зот на здру -
же ни ја та на ле ка ри те на СР Ма ке до нија. Но си тел е на ор де нот на труд со зла тен
ве нец.

Проф. д-р Ѓор ѓи Став риќ има пуб ли ку ва но број ни струч ни и на уч ни тру дови.
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Но ва ино ва тив на те ра пи ја за хро нич на лим фо цит -
на ле у ке ми ја и ре лапс/реф рак то рен не-Хоч ки нов
лим фом, хе ма то лош ки ма лиг ни бо лести, ко јаш то
овоз мо жу ва двој но по дол го пре жи ву ва ње без прог -
ре си ја на бо лес та и зна чи тел но по доб рен ква ли тет
на жи вот е дос тап на и за па ци ен ти те во Ма ке до нија.
На Вто ри от кон грес на Mа ке дон ско то здру же ние за
хе ма то ло ги ја со ин тер на ци о нал но учес тво, што во
вто ра та по ло ви на на ап рил го ди на ва се од ржа во
Скопје, фар мацевт ска та ком па ни ја „Рош„  офи ци -
јал но го про мо ви ра ше  ле кот GAZYVA® (obinutuzu-
mab). Пред го лем број еми нен тни стру ч ња ци од
зем ја ва и стран ство, ме ѓу кои и по ве ќе гло бал но
пот врде ни хе ма то лош ки имиња, беа пре зен ти ра ни
пред нос ти те на овој тар ге ти ран лек кој  обез бе ду ва
но ва на деж во  ле ку ва ње на нај чес ти от вид на хе ма -
то лош ки ма лиг ни бо лести.

Со ра бот ка та по ме ѓу ино ва тив на та ме дицина, со -
фис ти ци ра на та ди јаг нос ти ка и нап ред на та тех но ло -
ги ја соз да доа до се га не ви де на мож ност за по доб ру -
ва ње на трет ма нот на па ци ен тите. 

„Ле кот Obinutuzumab ја за ме ну ва до се гаш на та
стан дар д на трет ман ска оп ци ја кај па ци ен ти те со
хро нич на лим фо цит на ле у ке мија, а ефек ти те се

мно гу по до бри. GAZYVA не прет ста ву ва до пол ни -
тел на те ра пи ја и до пол ни те лен здрав ствен тро шок,
а обез бе ду ва двој но по дол го пре жи ву ва ње без прог -
ре си ја на бо лес та (29,2 нас про ти 15,4 ме сеци). Во
ком би на ци ја со хе мо те ра пи ја (chlorambucil) овоз мо -
жу ва бр за и дол гот рај на ре ми си ја на бо лес та со из -
вон ред но дол го вре ме до след ни от ан ти ле у ке мис ки
трет ман (51,1 ме сец). Ле ку ва ње то не на ла га пот ре -
ба од по след о вен трет ман во пе ри од по долг и од 4
го ди ни кај па ци ен ти те со хро нич на лим фо цит на ле -
у ке мија. Од дру га страна, кај па ци ен ти те со ин до -
лен тни лим фоми, GAZYVA во ком би на ци ја со хе -
мо те ра пија, овоз мо жу ва да се воз вра ти уда рот ко га
бо лес та ќе нап ред не и пок рај да де на та те ра пија, со
што им ја вра ќа ме на деж та за из ле ку ва ње и по дол го
пре жи ву ва ње на па ци ен ти те (пре жи ву ва ње то без
прог ре си ја на бо лес та е зго ле ме но на 29 ме се ци нас -
про ти 14 ме се ци во кон трол на та група)“, ис так на
ди рек тор ка та на Уни вер зи тет ска кли ни ка за хе ма то -
ло ги ја во Скопје, проф. д-р Ли ди ја Чев реска, по јас -
ну вај ќи де ка ис кус тва та што ги има ат со GAZYVA
се ре зул тат на до на ци ја та што ја до би ла Кли ни ка та
ка ко дел од гло бал на та кли нич ка сту дија.  

Спо ред проф. д-р Ма рек Тр нени, Кар лов уни вер -
зи тет, Оп шта бол ница, Прага, Р. Чешка, „GAZY-
VA® (obinutuzumab) во ком би на ци ја со хе мо те ра пи -
ја прет ста ву ва нов стан дард за:

- прва та ли ни ја трет ман на по воз рас ни и / или
ко мор бид ни па ци ен ти со хро нич на лим фо -
цит на ле у ке мија, 

- за трет ман на фо ли ку лар ни лим фо ми  ре зис -
тен тни на „ри тук си маб„ и

- за прва та ли ни ја на трет ман на фо ли ку лар ни
лим фо ми. 

Во Р. Ма ке до нија, се ко ја го ди на се ре гис три ра ат
60-ти на но ви слу чаи на хро нич на лим фо цит на ле у -
ке мија, а ми на та та го ди на се еви ден ти ра ни 170 но -
ви слу чаи со не-Хоч ки нов лим фом. 

„Пред пет или 10 го ди ни тој број бе ше многу,
мно гу по мал. Во оче ку ва ње сме на по зи ти вен од го -
вор од здрав стве ни те влас ти за но ва та те ра пија. Во
мо мен тов па ци ен ти те се уш те се тре ти ра ат со те ра -
пи ја та што ни е дос тапна“, об јас ни проф. Чев реска. 

Хематологија

ФАРМАЦЕВТСКАТА КОМПАНИЈА „РОШ“  ОФИЦИЈАЛНО ПРОМОВИРАШЕ НОВ ЛЕК ОД СВОЕТО ИНОВАТИВНО ПОРТФОЛИО

GAZYVA нова надеж за пациентите
со хронична лимфоцитна леукемија
и не-Хочкинов лимфом  
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Со цел да се овоз мо жи на у чен прис тап од ме -
дицин ски, еко ном ски и со ци ја лен ас пект, за дос -
тап ност на ле кот за па ци ен тите, ка ко што бе ше ис -
так нато. из ра бо те на е и фар ма ко е ко ном ска та сту -
ди ја „При фа ќа ње и адап ти ра ње на здрав стве на та
тех но ло ги ја за ле кот obinutuzumab, за прво ли нис -
ки трет ман на па ци ен ти те со хро нич на лим фо цит -
на ле у ке ми ја во Ре пуб ли ка Ма ке до нија„. Сту ди ја -
та ја из ра бо ти Фар мацевт ски от фа кул тет, Скопје,
од нос но ИС ПОР-Ма ке до ни ја во со ра бот ка со
Уни вер зи тет ска та кли ни ка за хе ма то ло ги ја во
Скопје.  Таа по ка жа де ка ле кот GAZYVA пок рај
те ра певт ски е и це нов но оп рав дан, од нос но де ка
тре ба да би де дос та пен за па ци ен ти те во зем јата. 

„Нап ра вив ме и ана ли за кол ку ќе чи ни оваа тер -
пи ја по па ци ент. Нап ра вив ме и ана ли за за вли ја -
ние на бу џе тот, од нос но  кол ку Фон дот за здрав -
стве но оси гу ру ва ње на Ма ке до нија, од нос но Ми -
нис тер ство то ќе тре ба  да оде лат сред ства за оваа
ка те го ри ја па ци енти, за при ме на та на оваа сов ре -
ме на те ра пија. Ре зул та ти те се по волни“, об јас ни
проф. д-р Љу би ца Шутур ко ва од Фар мацевт ски -
от фа кул тет при УКИМ, ко ја бе ше дел од ти мот
кој ра бо те ше на сту ди јата.  

Врз ос но ва на препо ра ки те од оваа сту ди ја
„Рош Ма ке до нија“ – Скоп је ис пра ти Пис мо за на -
ме ра за от во ре на со ра бот ка со здрав стве ни те
влас ти со цел ле кот GAZYVA да ста не дос та пен
за па ци ен ти те во Р. Ма ке до нија. 

„По ве ќе од 20 го ди ни „Рош„раз ви ва ле ко ви
што го ре де фи ни ра ат трет ма нот во хе ма то ло ги ја -
та и де нес ин вес ти ра ме по ве ќе од ко га и да е во
на ши те на по ри да им по ну ди ме ино ва тив ни оп -
ции за трет ман на ли ца та со хе ма то лош ки бо -
лести. Наш нај го лем при до нес кон по доб ру ва ње -
то на здрав ство то е раз ви ва ње то на по до бри ле ко -
ви и ди јаг нос тич ки тес тови. Но, па ци ен ти те би
има ле ко рист од нив са мо до кол ку тие им би дат
дос тапни. За да се ос тва ри оваа ви зија, ние мо ра
да ра бо ти ме во пар тнер ство со Вла дата, со здрав -
стве ни те власти, ин вес ти то рите, невла ди ни те и
дру ги те ор га ни за ции на си те мож ни ни воа. На тој
на чин ма ке дон ски те па ци ен ти ќе има ат прис тап
до ино ва тив ни те ре ше ни ја за спа су ва ње жи воти“,
ис так на ди рек то рот на „Рош Ма ке до нија“, г.
Уфук Апај дин.

Одоб ру ва ње то нa GAZYVA (obinutuzumab)
прва го из да де Аме ри кан ска та ад ми нис тра ци ја за
хра на и ле кови, а по тоа и Ев роп ска та агенци ја за
ле кови. Во Р. Ма ке до ни ја е одоб рен за прво ли -
нис ки трет ман на па ци ен ти те со хро нич на лим -
фо цит на ле у ке ми ја во ок том ври 2015 го ди на и во
ап рил 2017 го дина, кај па ци ен ти со фо ли ку ла рен
лим фом кај кои бо лес та нап ред на ла по ин дук ци -
о нен трет ман или те ра пи ја на од ржу вање.

ИН МЕМОРИАМ

Проф. д-р Јел ка Ма син - Спа сов ска е ро де на во 1964 го дина, во
Охрид. Сред но об ра зо ва ние и гим на зи ја зав рши ла во Скопје, a ви со -
ко об ра зо ва ние зав рши ла на Ме дицин ски от  фа кул тет при Уни вер зи -
те тот „Св. Ки рил и Ме то диј“ во Скоп је во 1991 го ди на со про се чен ус -
пех 9,1.  Во 1992 го ди на се за пи ша ла на ма гис тер ски сту дии на Ме -
дицин ски от фа кул тет во Скоп је и ги зав рши ла со про се чен ус пех 9,6,
а во Мај 1999 го ди на го од бра ни ла ма гис тер ски от труд на тема: „Ди -
на ми ка на про ме ни те на плазма-вис коз нос та и фиб ро нек ти нот кај хи -
пер тен зи ја ин ду ци ра на со гра ви ди тет“.

Док тор ска та ди серта ци ја на тема “Ра ни те исхе миско-ре пер фу зис ки
иму но лош ки ош те ту ва ња на граф тот и нив на та пре дик тив на важ ност
врз по ја вата, кли нич ки от тек и ис хо дот на ре нал на та дисфун кци ја кај
бол ни те со пре са дерн буб рег“ ја од бра ни ла во ја ну а ри 2009 го дина.  

На Ме дицин ски от фа кул тет во Скоп је во ју ни 1994 го ди на е из бра -
на во зва ње то помлад асис тент по пред ме тот ин тер на ме дицина, а во
ју ни 2000 го ди на е из бра на во зва ње то асис тент. Во Мај 2010 го ди на
е из бра на во зва ње то на у чен со ра бот ник од об лас та ин тер на ме -
дицина. За виш на у чен со ра бот ник е из бра на во март 2015 го дина, а
за вон ре ден про фе сор на 22 де кем ври 2015 го дина.

Проф. д-р Јел ка Ма син Спа сов ска из ве ду ва ла нас та ва на сту дис ки -
те прог ра ми од прв и втор цик лус сту дии, учес тву ва ла во кон ти ну и ра -
на обу ка за ле ка ри за во де ње на акут на и хро нич на ди ја лиза, ле кари-
ста жан ти и ле ка ри од при мар но то здрав ство. Ак тив но би ла вклу че на
ка ко мен тор и еду ка тор на спе ци ја ли зан ти те по ин тер на ме дицина.

Проф. д-р Јел ка Ма син Спа сов ска има об ја ве но  74 на уч ни  тру да од
неф ро лош ка та тран сплан та цис ка об ласт во повеќе ме ѓу на род ни на уч -
ни спи са ни ја  и во збор ни ци од на уч ни со бири. Учес тву ва ла и во из -
ра бот ка на по ве ќе на ци о нал ни и ме ѓу на род ни на уч ни про екти. Дел од
про ек ти те во ко и  пар ти ци пи ра ла се фи нан си ра ни од FР-7 прог ра ма -
та од Ко ми си ја та за на у ка на ЕУ. 

Проф.д-р Јел ка Ма син Спа сов ска ак тив но би ла вклу че на во струч-
но-ап ли ка тив на та ра бо та на Уни вер зи тет ска та кли ни ка за неф ро ло ги -
ја во Скоп је. Струч но усов ршу ва ње во стран ство  ос тва ри ла во: Нин -
берг, Гер ма нија, на Уни вер зи те тот во Бо лоња, Ита лија, во Цен тарот за
на ци о нал на ко орди на ци ја за ка да ве рич на тран сплан та ција на Хрват -
ска. Би ла член на по ве ќе на ци о нални, бал кан ски, ев роп ски и ин тер на -
ци о нал ни здру же нија: Ма ке дон ско здру же ние за неф ро ло гија, ди ја -
лиза, тран сплан та ци ја и веш тач ки ор гани, Ма ке дон ско ле кар ско
друш тво, ЛКМ, BANTAO, International Transplantation Society,
International Society of Nephrology (ISN), European Society for Artificial
Organs.

Со ра бот ник и ко ав тор е на пог лав је на кни га та Organ Transplantation:
Ethical, Legal and Psychosocial Aspects. од ав то рот Weimar и сор. 2012
го дина. Има нап ра ве но пре вод на: Препо ра ки за ева лу а ци ја на да ри те -
ли и при ма те ли на буб рег и нив на пе ри о пе ра тив на нега, об ја вен во Ма -
ке дон ски ме дицин ски прег лед во 2014 го дина. Би ла член  на УО на на -
учно-струч но то спи са ние Bantao Journal, ре цен зент на Ма ке дон ски ме -
дицин ски прег лед, и член на УО на Ма ке дон ско здру же ние за неф ро -
ло гија, ди ја лиза, тран сплан та ци ја и веш тач ки ор гани. 

Ме дицин ски от фа кул тет за се го гаш ќе и ос та не бла го да рен на
проф.д-р Јел ка Ма син - Спа сов ска за ог ром ни от при до нес и бе лег што
го ос тави ка ко нас тав ник, на уч ник и стру ч њак за ус пеш на ре а ли за ци -
ја на деј нос ти те на Фа кул те тот, ма ни фес ти ра на пре ку неј зи на та са -
моп ре гор ност и по све те ност. 

Проф. д-р Јелка Масин - Спасовска  
(1964 -2017)



Приказ на случајот:  Пред некој ден ме прашува познајничка дали знам да и кажам  кога треба да очекува дека ќе дојде до
подобрување на состојбата и за колку време може да очекува излекување на нејзиниот татко болен од карцином на колонот
откако почнала да му дава масло од канабис, но не од тоа што се добива на рецепт (коешто, вели таа, е многу слабо), туку чисто
и јако набавено „на црно“. Мајка на нејзина познајничка го „излекувала“ ракот со масло, а и човекот кој и го продал и „гаран-
тира“ излекување. Кај нејзиниот татко пред неколку месеци била применета целокупната терапија соодветна на напреднатиот
стадиум на карциномот. Неколку месеци се чувствувал добро, но од пред неколку недели има болки во стомакот во којшто поч-
нала да се собира течност, многу е малаксан и има болки и мачнина. Лекарите и кажале дека ракот се проширил и препишале
само капки за намалување на болките и размислувале да направат пункција за да ја намалат течноста во абдоменот. Бидејќи
состојбата не се подобрувала, го набавила маслото и очекува да се случи чудо и да дојде до излекување на ракот. 

Која е вистината за медицинската употреба на канабиноидите. До кој став е наблиску вашето знаење за ова?

1.  Повеќе рандомизирани клинички студии (РКС) покажале дека медицин-
ските канабиноиди користени за разни медицински индикации  може да
ги подобрат симптомите кај некои состојби, но доказите за тоа се со ниска
или умерена силина. 

2.  Постојат силни научни докази од РКС за корист од примена на канабинои-
дите во лекувањето на  повеќе медицински состојби,  вклучително и на
многу видови  на карцином.

3.  Нема научни докази дека медицинските канабиноиди имаат  корисни
ефекти за речиси сите испитувани индикации и доказите најчесто не ја
достигнуваат статисичката значајност во речиси  сите студии.
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ТЕСТИРАЈ ГО СВОЕТО ЗНАЕЊЕ

Уредува проф. д-р Катица Зафировска

Одговор: По ве ќе РКС по ка жа ле де ка ме дицин ски те ка на -
би но и ди ко рис те ни за раз ни ме дицин ски ин ди ка ци и  мо же да
ги  по доб рат сим пто ми те кај не кои сос тојби, но до ка зи те за
тоа се со нис ка или уме ре на си лина.

Ка на би сот има дол га ис то ри ја за ме дицин ска упот реба. Ле -
ко ви те ко иш то се одоб ре ни за ме дицин ски це ли се на ре че ни
ка на би но и ди во ко иш то ак тив ни от еле мент е делта-9-тет ра -
хид ро ка на би нол (THC). Ка на би но и ди те мо же да по тек ну ва ат
ди рек тно од  бил ка та ка на бис или да би дат про из ве де ни син -
тет ски.  Ка на би ди о лот (CBD) е друг вид на ка на би но ид кој -
што не е пси хо ак ти вен, но се мис ли де ка има ан ти ан кси оз ни
и мож ни ан тип си хо тич ни ефекти. Те ра пис ки те ефек ти на ка -
на би сот за ви сат од концен тра ци ја та на THC во да де на та фор -
му ла ција, ка ко и од од но сот по ме ѓу THC и CBD. 

Упот ре ба та на ка на би сот е иле гал на во мно гу земји,
а бро јот на лу ѓе ко иш то го ко рис тат иле гал но ка ко лек е
непоз нат.  Во не кои земји,  вклу чу вај ќи ја Р. Ма ке до нија, за
спе ци фич ни ин ди ка ции, мо же да се пре пи шат ле ко ви кои сод -
ржат ка на би но иди. 

Ед на мета-ана ли за на 77 ран до ми зи ра ни кон тро ли ра ни сту -
дии (РКС) об ја ве на во 2015 го ди на ко јаш то вклу чи ла 6.462

па ци енти, го оце ну ва ла ква ли те тот на до ка зи ко иш то стое ле
зад препо ра ки те за ефи кас ност на ка на би но и ди те во трет ман
на след ни те сос тојби: на у зеа и пов ра ќа ње по след ица на хе мо -
те ра пи ја (НППХ), спас ти ци тет за ра ди мул тип ла скле ро за
(МС) или па рап ле гија,  сти му ла ци ја на апе тит кај
ХИВ/СИДА, хро нич на болка, деп ре сија, ан кси оз ност, на ру -
шу ва ња во со нот, пси хоза, гла уком (одн. ре дук ци ја на ин тра -
о ку лар ни от при ти сок) и  син дро мот Tourette.  Зак лу чо кот е де -
ка по стојат до ка зи со уме рен ква ли тет за трет ман на хро -
нич на бол ка и на спас ти ци тет, а со ни зок ква ли тет за
трет ман на НППХ, сла бе е ње кај па ци ен ти со ХИВ/
СИДА, на ру шу ва ња на со нот и син дро мот Tourette. 

Друг сис те ма ти чен прег лед ги оце ну вал до ка зи те зад ин ди -
ка ци и те за ка на би но и ди ко иш то нај чес то се ја ву ва ат во ре гу -
ла ти ва та на зем ји те со ко иш то се оп ре де лу ва ат ква ли фи ци -
рач ки те сос тој би за ме дицин ска упот ре ба на ка на би сот:
Alzaheimer-ова бо лест, ами от ро фич на ла те рал на скле роза,
епи леп сија, МС, тешка/хро нич на болка, кахек сија, рак,
Crohn-ова бо лест/ин фла ма тор на црев на бо лест, гла уком, хе па -
ти тис Ц, ХИВ/СИ ДА и постра у мат ско стрес но рас тој ство.
Единстве но при ме на та кај кахек си ја и бол ка би ла оце не ти

Која е научната вистина за медицинската
употреба на канабинодите?

МЕДИЦИНА ЗАСНOВАНА НА ДОКАЗИ
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де ка е до вол но пот кре пе но од ху ма ни сту дии за да ја
оп рав да нив на та кре ди бил на упот ре ба зас но ва на на
до кази.

Аме ри кан ска та ака де ми ја за нев ро ло ги ја пуб ли ци -
ра ла сис те ма ти чен прег лед во 2014 го ди на  и зак лу -
чи ла де ка ка на би но и дите, осо бе но на бик си мо ли те
да ва ат мар ги нал на ко рист кај па ци ен ти со МС
хос пи та ли зи ра ни за ра ди спас ти ци тет, цен трал на бол -
ка и ури нар ни сим птоми, но наш ле де ка има ма ла ко -
рист за дру ги те нев ро лош ки сос тојби.  

Ав то ри те на сис те ма тич ни от прег лед од 2014 кој -
што ги оце ну вал до ка зи те врз кои се зас но ва ат препо -
ра ки те за упот ре ба на ка на би сот кај на ру шу ва ња та во
со нот, зак лу чи ле де ка ма ри ху а на та има не ја сен ефект
врз ге не рич ки те проб ле ми со спи е ње то со не как ва
ма ла ко рист кај па ци ен ти те со бол ка и на ру шу ва -
ња во со нот. 

Не кои сту ди и  кои се ја ву ва ат во по след но вре ме
да ва ат до ка зи де ка трет ма нот на бол ка та со ка на би -
но и ди мо же да да де ре вер зи ја на хи пе рал ге зи ја та
пов рза на со при ме на та на опи о и ди те и мо же да
при до не сат за на ма лу ва ње на нив ни те до зи и да има
по се бен ефект во пре венци ја и/или трет ман на пе -
ри фер на та нев ро пат ска бол ка пре диз ви ка на од
хе мо те ра пија.
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ИН МЕМОРИАМ Проф. д-р Цвета Толевска  
(1945 -2017)

Проф.д-р Цве та То лев ска е ро де на на 29.5.1945 го ди на во с.Љу бојно-
Преспа.Ос нов но учи лиш те и гим на зи ја зав рши ла во Би тола. Во 1964 го -
ди на се за пи ша ла на Ме дицин ски от фа кул тет во Скопје, а дип ло ми ра ла
во 1970 го ди на со сре ден ус пех 8. Во 1972 го ди на се вр бо ти ла во Ин сти -
ту тот за ра ди о те ра пи ја и он ко ло гија, при Ме дицин ски от фа кул тет во
Скопје.  Во 1978 го ди на го по ло жи ла спе ци ја лис тич ки от ис пит по ра ди -
о ло гија. 

Во 1977 го ди на би ла из бра на за помлад асис тент по пред ме тот ра ди о -
ло гија. Во 1982 го ди на е из бра на за асис тент по ис ти от пред мет, а во
1986 и 1991 го ди на е ре из бра на во ис то то звање.

Во 1984 го ди на би ла на ед но го диш но струч но усов ршу ва ње во САД,
Henry Ford Hospital, Дет роит, ка де се за поз на ва со це ло куп на та тех но ло -
ги ја на ра бо та во од де лот за ра ди о те ра певт ска он ко ло ги ја и со си те но -
ви ни од таа об ласт. При овој прес тој из ра бо ти ла на уч на сту ди ја за трет -
ма нот на кар ци но ми те на бе ли те дро бо ви со ин тра о пе ра тивна, ин тер сти -
ци јал на ра ди о те ра пија, ко ја би ла пре зен ти ра на на сим по зи ум за кар ци -
ном на бе ли те дро бо ви во ис та та бол ница, во ап рил 1985 го дина.

Проф.д-р Цве та То лев ска во 1988 го ди на би ла из бра на за шеф на Од -
де лот за ту мо ри на цен трал ни от нер вен сис тем и ске ле тот. Во те кот на
сво ја та ра бо та учес тву ва ла со свои тру до ви на по ве ќе на уч ни и струч ни
кон греси, сим по зи у ми и ин тер сек цис ки сос та но ци на прос то рот на не -
ко гаш на Ју гос ла ви ја и Ма ке до нија, ка ко и на по ве ќе ев роп ски и свет ски
кон греси.

Проф.д-р Цве та То лев ска учес тву ва ла на три еду ка тив ни кур се ви во
ор га ни за ци ја на Ев роп ска та шко ла за ра ди о те ра певт ска он ко ло ги ја
(ESTRO).

Во но ем ври 1991 го ди на од бра ни ла док тор ска ди серта ци ја на тема:
„Хи пер фрак ци о ни ра на ра ди о те ра пи ја и хе мо те ра пи ја со BCNU кај ма -
лиг ни те суп ра тен то ри јал ни ас тро ци томи“.

Во сеп тем ври 1992 го ди на би ла из бра на за на у чен со ра бот ник по
пред ме тот он ко ло ги ја со ра ди о те ра пија, во Мај 1995 го ди на за до цент, во
ок том ври 1997 го ди на за вон ре ден про фе сор, а во 2002 го ди на би ла из -
бра на за ре до вен про фе сор по пред ме тот он ко ло ги ја со ра ди о те ра пија.

Проф.д-р Цве та То лев ска бе ше вр вен ле кар во сво ја та спе ци јал ност,
со вес на и тру до љу бива. Пер ма нен тно ги ос ве жу ва ла и до пол ну ва ла сво -
и те зна е ња со сле де ње на струч на ли те ра тура. Но ви те соз на ни ја ги ап -
ли ци ра ла во се кој днев на та прак тич на ра бота.

Број ни те струч ни и на уч ни пуб ли ка ции, ка ко и док тор ска та ди серта -
ци ја на проф. То лев ска прет ста ву ва ат на у чен при до нес  во об лас та на ра -
ди о те ра пи ја та и хе мо те ра пи ја та на ма лиг ни те за бо лу ва ња во на ша та
земја. Таа бе ше до ка жан пе да гог во об лас та на ра ди о те ра пи ја та и он ко -
ло ги јата, а неј зи ни те пре да ва ња би ле јас ни и лес но раз бир ли ви за сту -
ден тите. Таа по ка жу ва ед на ков ен ту зи ја зам и при еду ка ци ја та на спе ци -
ја ли зан тите. Проф.д-р Цве та То лев ска е ко ав тор на учеб ни кот „Ра ди о те -
ра пис ка он ко ло гија“ из да ден во 2002 го ди на ка ко за ед нич ки труд на нас -
тав ни от ка дар при ка тед ра та по он ко ло ги ја со ра ди о те ра пија, а има пуб -
ли ку ва но и број ни струч ни и на уч ни тру дови. 

Ме дицин ски от фа кул тет за се го гаш ќе и ос та не бла го да рен за се што
тво ре ше и се што нап ра ви пре ку сво ја та са моп ре гор на ра бо та и по све те -
ност на фа кул те тот пре ку сту ден тите, спе ци ја ли зан тите, ма гис тран ти те
и док то ран тите. Теш ко е да се приз нае фак тот  де ка ја не ма по ве ќе ме ѓу
нас, но таа ќе про дол жи да жи вее во нас пре ку спо ме ните, пре ку љу бов -
та и се ќа ва ња та кои ги но си ме во нас за на ша та са ка на по чи ту ва на про -
фе сорка, чо век, соп руга, ро ди тел, ко лега, при ја тел.
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Историја

Д-Р СИМЕОН ИВАН МОГИЛЕВСКИ

Д-р Си ме он Иван Мо ги лев ски е еден од први -
те ле ка ри во Ко ча ни и во коч нас ки от ре гион, а
ис тра жу вај ќи ја хро но ло ги јата, нас та ни те и слу -
чу ва ња та на ко чан ско то здрав ство, ка ко дел од
ис то ри ја та на ма ке дон ско то здрав ство, со пра во
мо же да се кон ста ти ра де ка име то  на д-р Мо ги -
лев ски во не го е вт ка е но  и де ка тој дал го лем
при до нес во раз во јот и ор га ни за ци ја та на здрав -
стве на та заш ти та на на се ле ни е то во оп шти на
Ко ча ни и по ши роко.

Ро ден на 1.2.1897 г. во мес то то Ориел, Бе ло -
рус ка об ласт, Ар хан гел ска гу бер ни ја – Ру сија, ка -
ко тре то од вкуп но че ти ри маш ки деца, од мај ка
Ма ри ја и тат ко Иван Мо ги лев ски. Ос нов но об ра -
зо ва ние и гим на зи ја зав ршил во род но то место,
во 1918 г., a по тоа се за пи шал на сту дии по ме -
дици на во Сан кт Пе тер бург (по доц на Ле нин -
град). Во ви о рот на Ок том врис ка та ре во лу ци ја во
1918 г. бил при ну ден да го на пуш ти Пе тер бург и
да ги про дол жи сту ди ите, прво во Па риз, ка де
што ос та нал две го дини, а по тоа во Прага, ка де
што и дип ло ми рал во 1927 г. Спе ци ја ли зи рал
епи де ми о ло ги ја и па ра зи то ло ги ја во Па риз. 

Во 1945 г. ја за поз нал сво ја та жи вот на со пат -
нич ка - Дра га на Дут ко ва од Штип (учи тел ка во
Штип и Зле тово). Во брак ста пи ле во 1947 г.
Нив ни от единствен син Иван зав ршил  ме -
дицина, а по тоа и спе ци ја ли за ци ја по рен дген -
ди јаг нос ти ка и ра ди о те ра пи ја во 1982 г. Ра бо тел
во Од де ле ни е то за РДГ при Ме дицин ски от цен -
тар во Ко ча ни се до пен зи о ни ра њето. Во тра -
дици ја та на ле кар ски от по зив во се меј ство то на
д-р Мо ги лев ски се вклу чу ва и сна ата Цве та Ан -
ге лов ска - Мо ги лев ска, при ма риус, спе ци ја лист
по дет ски бо лести, ка ко и внукот Си ме он (пси -
хи ја тар) и вну ка та Дра га на - рен дге но лог. 

Од зав ршу ва ње то на вој ната, во 1945 г. д-р
Мо ги лев ски ра бо тел во Ма ке до ни ја во по ве ќе
гра до ви и се ла и ос но вал по ве ќе ам бу лан ти и
служби. Ос но вач е на Хи ги ено-епи де ми о лош ка -
та служ ба – Ко чани, со ко ја ра ко во дел во први те
не кол ку го ди ни од фор ми ра њето. Во пен зи ја за -
ми нал на 30.6.1968 го дина. 

Д-р Си ме он И. Мо ги лев ски по чи нал во Ко ча -
ни на 18.8.1976 г., на воз раст од 79 го дини.

Ев роп ска еду ка ција... 
По дип ло ми ра ње то во 1927 г. на Ме дицин ски -

от фа кул тет при Уни вер зи те тот „Ка ро ли на Пра -
ген зис“ во Прага, д-р Мо ги лев ски се вра тил во
Па риз ка де што се вра бо тил во Па пе ро ви от инс -
ти тут за троп ски и суп троп ски бо лести. По не -
кол ку го ди ни за поч нал спе ци ја ли за ци ја по епи -
де ми о ло ги ја со па ра зи то ло гија, а зав ршил  кон
сре ди на та на 1930-тите. Ка ко млад на де жен ле -
кар, од Па пе ро ви от инс ти тут во Па риз бил ис -
пра тен на те рен ска ми си ја во две францус ки ко -
ло нии во За пад на Аф рика, Францус ки Кон го
(се га Бур ки на Фасо) и Гор на Волта. По не кол ку
го ди ни про дол жил да ра бо ти ка ко ле кар во Рио
де Жа не и ро и во по ве ќе на се ле ни мес та долж
ре ка та Ама зон. Стек на ти те ис кус тва за д-р Мо -
ги лев ски ќе би дат мно гу зна чај ни во не го ва та
на та мош на ле кар ска ра бо та по зав ршу ва ње на
Вто ра та свет ска вој на ко га до шол во Ма ке до -
нија. Ра бо тел ка ко ле кар во по ве ќе гра до ви од
ис точ ни от ре ги он ка деш то се со о чил со за раз ни
бо лести, по себ но ма ла ри ја та - троп ска бо лест
ко ја ца ру ва ла во овие кра ишта.

Вто ра та свет ска вој на го за тек на ла во Па риз.
Во про лет та 1942 г. ста пил во ре до ви те на дви -
же ње то на от по рот. След на та го ди на е за ро бен
во Бо ло њска та шу ма крај Па риз и ин тер ни ран
во ло го рот Бу хен валд во Гер ма нија. Та му бил
зад ржан до мај 1945 г. во по след на та гру па од
200 за ро бе ни ци под гот ве ни да би дат стре лани.
Ве ро јат но среќ на окол ност за да ос та не жив е
тоа што бил ле кар. Во мај 1945 г. д-р Мо ги лев -
ски жи во тот го но си во Ју гос ла вија, во Бел град,
ка де што до а ѓа за ед но со гру па по ли тич ки зат -
во ре ни ци од ло го рот.

Сог лас но пот ре би те на то гаш на та вла да на
ФНР Ју гос ла вија, Ми нис тер ство то за здрав ство
на Ју гос ла ви ја го ис пра ќа д-р Си ме он Мо ги лев -
ски на ра бо та во Ма ке до нија.     

Ини ци ја тор, ор га ни за тор...       
Со на ред ба на Ми нис тер ство то за здрав ство

на НР Ма ке до нија, д-р Мо ги лев ски бил рас пре -
де лен да ра бо ти ка ко ле кар во Зле тово, со за да ча
да ја от во ри прва та здрав стве на ам бу ланта, во ју -

Лекар со европски дипломи кој 
се втемели во кочанското здравство 

Во виорот на
Октомвриската

револуција во 1918
г. бил принуден да

го напушти
Петербург и да ги

продолжи студиите,
прво во Париз, каде

што останал две
години, а потоа во
Прага, каде што и

дипломирал во 1927
г. Специјализирал
епидемиологија и

паразитологија 
|во Париз 
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ли 1945 г. По са мо че ти ри ме се ци бил пре мес тен
во Ко чани, во но во фор ми ра на та Ма ла рич на ста -
ница. Во по че то кот  на 1946 г. во Ко ча ни ра бо те -
ле са мо двајца ле кари, д-р Пу те лин, Ру син по на -
ци о нал ност, и но во дој де ни от д-р Мо ги лев ски.         

Во по во е ни от пе ри од на об но ва и из градба, во
1946 г. бил ста вен ка мен-те мел ник за из град ба
на бол нич ки ста ци о нар во Ко чани, во бли зи на та
на цр ква та „Све ти Ѓорѓи“. На тој све чен нас тан,
ка ко прет став ни ци и ини ци ја то ри на ко чан ска та
здрав стве на служ ба  при сус тву ва ле и д-р Си ме -
он Мо ги лев ски и д-р Стојан Ни ко лиќ. Ве ќе во
на ред на та 1947 г. за поч на ла из град ба та на ам бу -
лан тски те служ би кои би ле пре да де ни во упот -
ре ба во 1948 г. Во ме ѓув реме, по стој на та ам бу -
лан та од ку ќа та на поп Стоја нов, ко ја се на о ѓа ла
во бли зи на на сред но ве ков на та ку ла во Ко чани,
би ла пре се ле на во ку ќа та на Ѓор ги Чу руп ката, во
непос ре дна бли зи на на же лез нич ка та ста ница.

Со по че то кот на ор га ни зи ра на та ак ци ја за ис -
ко ре ну ва ње на ма ла ри јата, во 1947 г. по ди рек -
ти ва на Со јуз ни от и Ре пуб лич ки от за вод за
здрав стве на заш тита, во сос тав на Здрав стве на -
та ста ни ца во Ко ча ни би ла фор ми ра на по себ на
служ ба т.н. Хи ги е но е пи де ми о лош ка служ ба
(ХЕС). За ра бо та во оваа здрав стве на служ ба
бил ан га жи ран и обу чен по се бен стру чен пер со -
нал ,кои по ут врден план, на со ки и кон тро ла од
ра ко во ди те лот д-р Си ме он Мо ги лев ски, ја спро -
ве ду ва ле ак ци ја та за ера ди ка ци ја на ма ла ри ја та
и суз би ва ње то на дру ги за раз ни бо лести. Д-р
Мо ги лев ски  ја во ди служ ба та до 1952 г., ко га
бил ис пра тен на ра бо та во Приз рен и Дра гаш.

Сред ба та на д-р Мо ги лев ски со жи те ли те на
Ко ча ни би ла по ве ќе од доб ре дој де на и по са ку ва -
на за тоа што не го ва та спе ци ја ли за ци ја и ис кус -
тво  би ле дра го це ни да ги  при ме ни во овој крај.
Те рен ска та ра бо та му овоз мо жи ла да стек не по -
це ло сен увид во ра ши ре нос та на ма ла ри ја та и
лег ла та на ко мар ци те во зас тое ни те во ди на ори -
зо ви те по ли ња и да го да де сво јот при до нес во
ле ку ва њето, уб ла жу ва ње то на по след иците, а по -
доц на и  во  ко неч но то ис ко ре ну ва ње на ма ла ри -
ја та во ко чан ски от крај и по ши ро ко во ре ги о нот.

Д-р Мо ги лев ски бил вр вен стру ч њак и го лем
прак ти чар и ху ма нист, со го ле ма по све те ност
кон па ци ен тите, ка де што во до пол ни тел на та
при ват на прак ти ка ра бо тел до доц ни те ча со ви
во ноќ та без да ги нап ла ту ва сво и те ус лу ги од
си ро маш но то на се ле ние.       

Во пе ри о дот од 1946-48 г. со ра бо ту вал со по -
ве ќе ле кари, а во ле кар ски от днев ник се спо ме -
ну ва ат д-р Пу те лин (Ру син), д-р Ханс Хес (Гер -
ма нец) и д-р Стојан Ни ко лиќ (Ма ке до нец). Со
по мош, ко орди на ци ја и ра бо та со по ве ќе стру ч -

ња ци од Ме дицин ски от фа кул тет во Скопје, ме -
ѓу кои доц. Xа ра лам пие Ман чев, д-р Рис то Три -
фу нов Брез ја нин, проф. Ди ми тар Ар сов, проф.
Алек сан дар  Иг ња тов ски и проф. Гли гор Му ра -
тов ски, се ре дат ус пе си во суз би ва ње то на ма ла -
ри ја та и дру ги за раз ни бо лести.

Во бе леш ки те на д-р Мо ги лев ски за по че то -
кот на не го ва та ле кар ска ра бо та во Ко ча ни ги
сре ќа ва ме и ими ња та на Ла зар Ан ге лов - са ни -
та рен тех ни чар и на Бот ка Кр сте ва - ме дицин ска
сес тра, со кои ос тва ру ва број ни ак тив ности.

Во 1951 г., по ини ци ја ти ва на д-р Мо ги лев ски,
со по мош на СЗО и Ми нис тер ство то за здрав -
ство, бил от во рен и за поч нал со ра бо та ста ци о -
нар со 40 лег ла во но ва згра да за пот ре би те на
ко чан ска та оп штина. Има ло две од де ле ни ја на
по че то кот - Од де ле ние за оп шта и ин тер на ме -
дицина, со 28 легла, и Од де ле ние за за раз ни бо -
лести, со 12 легла. Во ста ци о на рот во тој пе ри -
од ра бо теле: са ни тет ски ма јор д-р Еман Фра њо
(Хрват), д-р Си ме он Мо ги лев ски и д-р Рис то Ба -
ка ли нов – ле кар на спе ци ја ли за ција. По доц на во
бе леш ки те вле гу ва ат и ими њта  на д-р Трај ко
Ору шев и д-р Вас ка До не ва - Ору шева, кои на
по че то кот ра бо те ле ка ко ле ка ри по оп шта ме -
дицина, а по тоа спе ци ја ли зи рале. 

Во 1951 г. во Ви ни ца би ла из гра де на здрав -
стве на ста ни ца во ко ја ра бо те ле ме дицин ска
сес тра и ба би ца се кој ден, а ле ка ри те од Ко ча ни
до а ѓа ле два па ти не делно, вклу чу вај ќи го и д-р
Мо ги лев ски.

Кон кра јот на 1952 г. Ми нис тер ство то за
здрав ство на то гаш на ФН РЈ го ис пра ќа д-р Мо -
ги лев ски на ра бо та во Приз рен и Дра гаш, а во
1955 г., се вра тил во Штип. На ред на та го ди на
бил пре мес тен во Ва лан до во (1956), па во Стру -
ми ца (1957)... Те рен ска та ра бо та низ ис точ ни от
ре ги он на Ма ке до ни ја му овоз мо жи ле да стек не

Сли ка 1. Од ле во во прв ред:
двајца чле но ви на ек сперт ски
тим за ма ла ри ја од СЗО, 
д-р Си ме он Мо ги лев ски , 
Бла гој За фи ров-ди рек тор на
Фон дот за здрав ство-под рач -
на еди ни ца во Ко чани, д-р
Стојан Ни ко лиќ и д-р Рис то
Ба ка ли нов – ле кар на спе ци -
ја ли за ци ја по ин тер ни бо -
лести, 1951 г.
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по це ло сен увид во ра ши ре нос та и еко ном ски те
и со ци јално-де мог раф ски ре пер ку сии од ма ла -
ри ја та и  дру ги те за раз ни бо лести.  Во 1958 г. д-
р Мо ги лев ски се вра ќа во Ко чани, трај на та дес -
ти на ци ја на не го ва та жи вот на па те ка и по све те -
ност во ра бо та та ка де што ра бо ти сè до не го во -
то пен зи о ни ра ње во 1968 го дина. 

Д-р С. Мо ги лев ски дал го лем при до нес во
раз во јот и ор га ни за ци ја та на здрав стве на та
заш ти та на на се ле ни е то во Ко чани, но и по ши -
роко. Не ко гаш на та Ма ла рич на ста ни ца во Ко -
ча ни пре рас на ла во Здрав ствен дом, а по доц на
и сов ре мен Ме дицин ски цен тар кој сво ја та деј -
ност ја про ши рил во по ве ќе сег мен ти на здрав -
стве на та заш тита.

Спo ме ни и приз на нија...
Д-р С. Мо ги лев ски по тек ну ва од бе ло рус ко

пат ри јар хал но тр гов ско се меј ство во кое од нај -
ра на воз раст бил вос пи ту ван кон доб ро де тел -
ство, чес ност и тру до љу би вост. Пок рај тие доб -
лес ти се од ли ку вал и со сми ре ност и вед ри на во
ду хот, доб ро на мер ност и ко рек тност и по чит
кон се кого. Во не го ва та лич ност во не раз дел на
це ли на се обе ди ну ва ат ле ка рот и ху ма нис тот,
мак си мал на та по све те ност кон ра бо тата. Пок -
рај мај чи ни от рус ки ја зик, вла де ел и францус-
ки, гер ман ски и чешки, 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 што се  при род ни те на уки, ма те ма -
тика, фи зика, хе мија, ис то ри ја и оп штес тве ни те
збид ну вања.

Не се бич но ра бо те ше ак тив но од 1945 до пен -
зи о ни ра ње то во 1968 г. и по тоа, и им по ма га ше
на лу ѓе то не са мо од Ко чани, ту ку пре ку го лем
број ак тив нос ти пов ре ме но бил при су тен и во
ни за дру ги оп шти ни и ре ги они. Ме ѓу ле ка ри те
кои ги по с тави ја те ме ли те на ор га ни зи ра но то
здрав стве но жи ве е ње во Ко чан ско и врз чии
пле ќи бе ше по не сен то ва рот на здрав стве на та
еду ка ци ја на на се ле ни е то се ка ко  бе ше и д-р
Си ме он Мо ги лев ски, кој од 1945 г. па сè до кра -
јот на сво јот жи вот ос та на ве рен на гра дот Ко -
чани, во кој соз да де свое се меј ство и на ед но ос -
та на до след ен на сво ја та про фе си ја – ле кар во
вис тин ска та смис ла на збо рот.

Д-р Си ме он Мо ги лев ски
Проф. д-р Дон чо До нев
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На уч ни ци те  от кри ле нов ан ти би о тик, кој е мно -
гу ефи ка сен про тив бак те ри и те от пор ни на ве ќе
поз на ти те ан ти мик ро би ал ни агенси. 

Ан ти би о ти кот е про нај ден во при ме рок на зем ја
од Ита лија, по точ но во ед на бак те ри ја ко ја се на о -
ѓа во зем јата, а е на ре чен “псе у до у ри ди ми цин”
или ПУМ, со оп шти АФП. Ле кот ус пеш но ели ми -
ни ра ши рок спек тар бак те рии во ла бо ра то рис ки те
тес то ви и ги из ле ку ва глу в ци те ин фи ци ра ни со
шар лаx.

Ин фор ма ци и те за от кри ти е то се об ја ве ни кон
сре ди на та на ју ни во САД, во на уч но то спи са ни е
Сел (Cell – клетка).

Псе у до у ри ди ми ци нот го не ут ра ли зира, ка ко
што пре не су ва но вин ска та агенци ја Тан југ, ен зи -
мот под име то по ли ме раза, кој е не оп хо ден за ре -
чи си си те фун кции на се кој ор га ни зам, а по ра ди

сво јот ме ха ни зам на ак ција, но ви от ан ти би о тик
има 10 па ти по ма ла мож ност да го пре диз ви ка
иму ни те тот на сво е то деј ство во спо ред ба со си те
дру ги ле ко ви на па за рот. 

ПУМ ус пеш но  ели ми ни ра по ве ќе од 20 ви до ви
на бак те рии во ек спе ри мен ти те и се по ка жал осо -
бе но ефи ка сен про тив стреп то ко ки и ста фи ло -
коки, чии не кол ку ви до ви се мно гу от пор ни на це -
ла ни за ан ти би о тици. 

Кли нич ки те сту дии на ле кот би мо же ле да поч на
во след ни те три го дини, до де ка но ви от ан ти би о тик
на па за рот би мо жел да се оче ку ва во след ни те 10
го дини, со оп шти ја на уч ни ци те  од Ра т герс-Њу Бру -
н свик уни вер зи те тот во  Њу Џерси, САД  и од  ита -
ли јан ска та би о тех но лош ка ком па ни ја „Нај конс“.

Тие ис так ну ва ат де ка ова от кри тие по ка жа ло де -
ка бак те ри и те про нај де ни во зем ја та се нај до бар
из вор на но ви ан ти би о тици. 

Антимикробната резистенција денес достигну-
ва глобални размери. Резистенцијата која некои
микроорганизми ја развиваат кон одреден анти-
биотик може да доведе до негово отфрлање од
тераписка примена. Во светот се повеќе се зголе-
мува бројот на полирезистентни микроорганизми
поради што во научните кругови се зборува за
“пост антибиотска ера“. Раширените меѓународни
комуникации и патувања, трговијата со животни и
растенија им овозможува на микорорганизмите
брзо ширење низ светот, па така проблемот на
резистенција од некој дел од светот, брзо станува
глобален проблем. Патниците кои добиваат хоспи-
тална нега кога посетуваат земја со висока прева-
ленца на антимикробна резистенција и кои
последователно се враќаат во својата земја, можат
да се вратат колонизирани или инфицирани со
мултиантибиотик резистентна бактерија, кои
потоа претставуваат потенцијална основа за развој
на инфекции.

Состојбата во Р. Македонија не се разликуваат
од оние објавени во соседните земји: Србија,
Бугарија и Грција, односно нема значителни раз-
лики во податоците со оние од земјите на јужна
Европа и Медитеранот, каде вообичаено постои
поголема потрошувачка на антибиотици и пови-
сок степен на резистентни бактериски соеви. 
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Истражувања
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Ми ни мал на нев ра бо те ност
На 29 март 2017 го ди на  во Хрват ска има ло

еви ден ти ра но 227.543 нев ра бо те ни лица, од
кои са мо 14 док то ри на ме дици на со по ло жен
држа вен ис пит и одоб ре ние за са мос тој на ра -
бота.  Про цен тот на док то ри те ме ѓу нев ра бо те -
ни те из не су ва 0,00 6 %.

На Хрват ска и не дос та су ва ат 
не кол ку ил ја ди ле кари
Во за вис ност од из во рот, во од нос на ев роп -

ски от про сек на Хрват ска  и не дос та су ва ат ме ѓу
2.000 и 4.000 док тори.  Спо ред по да то ци те на
ЕУ РОС ТАТ за 2014 го ди на , про се кот на Ев ро па
е 3,4 спе ци ја лис ти на 1.000 жи тели. Хрват ска
има 2,9 ле кари-спе ци ја лис ти на 1.000 жи тели,
што зна чи де ка не дос та су ва ат 2.125 док то ри за
да се дос тиг не про се кот на Ев ропа.  Спо ред кри -
те ри у ми те на Свет ска та здрав стве на ор га ни за -
ци ја (WHO 2011 год.), за да го дос тиг не про се -
кот на Ев роп ска та Уни ја од 330 ле ка ри на
100.000 жи те ли на Хрват ска и не дос та су ва ат
4.300 ле кари. Со стап ка од 226 ле ка ри на 100.000
жи те ли по ло шо од Хрват ска се по зи ци о ни ра ни
Ал ба нија, Бос на и Хер це го ви на и Цр на Гора. 

750 ле ка ри во ни зок старт 
за за ми ну ва ње од Хрват ска
На ра бо та во стран ство од 1 ју ли 2013 го ди -

на за ми на ле и не се вра ти ле 551 ле кар, а це ло -

куп на та пот реб на до ку мен та ци ја за за ми ну ва -
ње ја ком пле ти ра ле уш те 750 ле кари.  По ве ќе
од 42% од ле ка ри те кои по ка жа ле на ме ра за за -
ми ну вање, таа на ме ра ја ре а ли зи рале.

Ин ку ба тор за раз ви е на Ев ропа
Во стран ство во мо мен тов ра бо тат 806 ле ка -

ри кои зав рши ле на не кој од хрват ски те ме -
дицин ски фа кул те ти и во по го ле ма или по ма ла
ме ра струч но соз ре а ле во Хрват ска. 

Жени/ма жи 
Иа ко во здрав стве ни от сис тем ,  во сег мен тот

на ле кари, вла дее двот ре тин ско мно зинство на
же ните, сис те мот го на пуш ти ле по ве ќе ле ка ри
од ле карки.

Мла ди те за ми ну ваат, 
по ста ри те ос та ну ваат
Про сеч на та жи вот на до ба на ле ка ри те кои го

на пуш ти ле сис те мот  е 39 го дини, а про сеч на -
та воз раст на ле ка ри те во сис те мот е 51 го дина.
Го лем про цент (83%) од ле ка ри те кои го на -
пуш ти ле здрав стве ни от сис тем на Хрват ска  се
на воз раст од  25 до 45 го ди ни . Ду ри 271 од
нив се помла ди од 37 го дини. 

Пол %

Же ни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Ма жи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Деј нос т број %

Бол нич ки сис те м . . . . . . . . 289 . . . . . . 53
Дру го (фа кул тети....) . . . . . . . 82 . . . . . . 15

Хрват ска ја на пуш ти ле 551 ле кар 

Од Хрват ска та 
ле кар ска ко мо ра

1.301 ле кар до би ле
пот врда за за ми ну -

ва ње на ра бо та во
стран ство,  а 50 про -
цен ти од за ми на ти -
те ле ка ри се помла -

ди од 37 го ди ни

ОД ВЛЕ ЗОТ НА ХРВАТ СКА ВО ЕУ НА 1 ЈУ ЛИ 2013 ГО ДИ НА  ДО 29 МАРТ 2017 ГО ДИНА

Про сек на го ди ни 39

Го диш те

1956 - 1959 15
1960 - 1969 75
1970 - 1979 190
1980 - 1989      253
1990 - 1992     18
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За ми ну ва ња спо ред 
по след ни от ра бо то да вец:

Кли нич ки бол нич ки цен тар . . . . . . . . 129
ХЗ за ит на ме дици на . . . . . . . . . . . . . . . 78
Здрав ствен дом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Оп шта бол ни ца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Кли нич ка бол ница . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Друго . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Конце си о нер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
По лик ли ника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Тр гов ско друш тво. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Жу па нис ка бол ни ца . . . . . . . . . . . . . . . 12
Пси хи јат рис ка бол ни ца . . . . . . . . . . . . 12
Спе ци јал на бол ни ца . . . . . . . . . . . . . . . 11
Фа кул тет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Зат вор ска бол ни ца . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Фар ма ци ја . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ХЗ Ј З  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
За вод . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Груп на прак ти ка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
При ват на бол ни ца. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
ХЗЗО. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

„Ро бов ла де тел ски те“ до го во ри 
за спе ци ја ли за ци ја ги бр ка ат мла дите
Еви ден тен е по рас тот на трен дот на на пуш -

та ње на сис те мот на док то ри те без спе ци ја ли -
за ција. Сус пен ди ра ње то на Пра вил ни кот на
“На киќ“ за спе ци ја лис тич ко усов ршу ва ње на
док то ри те на ме дици на ре зул ти ра ше со зго ле -
му ва ње на ба ра ња та за ЕУ пот врда  ко ја овоз -
мо жу ва за ми ну ва ње на ра бо та над вор од
Хрват ска.

Дис кри ми на ци ја –за ми ну ва ње 
Иа ко во при мар на та здрав стве на заш ти та до -

ми нан тна гру па ле ка ри се оние кои има ат
конце сија, ги има по ве ќе од двој но од оние кои
се вра бо те ни во здрав стве ни те до мо ви  (со од -
но сот е 70% vrs.30%),  од Хрват ска за ми на ле
ре чи си трој но по ве ќе док то ри вра бо те ни во
здрав стве ни те до мо ви , от кол ку ле ка ри
–конце си о не ри во при мар на та здрав стве на
заш ти та (73 vrs. 26)

Сп ли т  ка ко ис клу чок
Во спо ред ба со дру ги те ре ги о нал ни цен три,

ка ко што се Заг реб, Ри ека, и Осиек,  ле ка ри те
од Сп лит, од нос но Сп лит ско –дал ма тин ска та
жу па ни ја  нај теш ко се од лу чу ва ат за за ми ну ва -
ње во стран ство.  “ Сп ли ќа ните“ три па ти по -
рет ко ја на пуш та ат Хрват ска и за ми ну ва ат на
ра бо та во стран ство спо ре де но со док то ри те од
Заг реб, Ри е ка и Осиек. 

За ми ну ва ња по спе ци ја ли за ции:

Анес те зи о ло гија, ре а ни ма ци ја
и ин тен зив но ле ку ва ње . . . . . . . . . . . . . 49
Пси хи јат ри ја . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Оп шта хи рур ги ја . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Ра ди о ло ги ја . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Ин тер на ме дици на . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Ги не ко ло ги ја и аку шер ство. . . . . . . . . . 21
Нев ро ло ги ја . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Оф тал мо ло ги ја . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Пе ди јат ри ја . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ото ри но ла рин го ло ги ја. . . . . . . . . . . . . . 10
Кар ди о ло ги ја . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Орто пе ди ја. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Па то лош ка ана то ми ја (*) . . . . . . . . . . . . . 7
Уро ло ги ја . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Се меј на ме дици на . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Дет ска хи рур ги ја . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Неф ро ло ги ја . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ин фек то ло ги ја. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Дер ма тол ги ја и ве не ро ло ги ја . . . . . . . . . 4
Фи зи кал на ме дици на и 
ре ха би ли та ци ја . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Ит на ме дици на. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Гас тро ен те ро ло ги ја . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Нев ро хи рур ги ја . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4     

За ми ну ва ња по жу па нии 

Град Заг реб . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
При мор ско –го ран ска. . . . . . . . . . . . . . . 64
Оси јечко-ба ра њска . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Истар ска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
За дар ска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Сп лит ско –дал ма тин ска. . . . . . . . . . . . . 21
Си сачко-мос ло вачка. . . . . . . . . . . . . . . . 18
Брод ско-по сав ска . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Бје ло вар ско-би ло гор ска. . . . . . . . . . . . . 16
Заг ребска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Коп рив ничко-кри же вач ка . . . . . . . . . . . 17
Ва раж дин ска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Дуб ро вачко-не рет ван ска . . . . . . . . . . . . 12
Вуко вар ско-срем ска . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Кар ло вач ка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Кра пин ско-за гор ска . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ши бен ско-книн ска . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Личко-се њска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ме ѓу мур ска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ви ро ви тичко-под рав ска. . . . . . . . . . . . . . 5
По жешко-сла вон ска . . . . . . . . . . . . . . . . 4

„Лјечничке новине“

На Хрватска и 
недостасуваат од
2.000 до 4.000 
лекари за да го  
достигне 
просекот  на
Европската Унија
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Системот на јавното здравство во Црна Гора
е неефикасен, оценува Синдикатот на доктори-
те по медицина (СДМЦГ), а според нивната
анализа на состојбите во системот на јавното
здравство во Црна Гора, медицинскиот персо-
нал е нерамноправно оптоварен. 

„Во Клиничкиот центар на Црна Гора се реа-
лизираат 51 отсто од сите прегледи во држава-
та“, се вели во анализата направена заклучно
со 31 декември минатата година.  Се истакну-
ва дека финансирањето на здравствените уста-
нови е според капацитетите, а не според
извршените услуги. 

„Примарната здравствена заштита, по спро-
ведената реформа, би требало да решава 80
отсто од сите здравствени проблеми“ се вели
во aнализата  која кон средината на април е
проследена до претседателот на владата,
министерот за здравство, Фондот за здравстве-
но осигурување, до директорката на КЦЦГ,  до
европската комисија и ЦЕСИ. 

Во него се појаснува дека со јакнењето на
примарната здравствена заштита се  обезбе-
дува поголема ефикасност на системот и
негова финансиска одржливост, а тоа, како
што се вели во анализата, во Црна Гора изос-
танува и по реформата. Здравствените услуги
доминантно се даваат на секундарно и тер-
цијарно ниво, а тоа, пак, ја зголемува нивната
цена.  

„Нерационалната потрошувачка се гледа и
преку  редовното ангажирање  лекари од
соседните држави  додека домицилниот кадар
се одлева  поради лошиот социо-економски
статус. Лекарите од соседните држави се пла-
ќаат многу повеќе од домашните лекари, а дол-
горочно не го решава проблемот“.  

Синдикатот цени дека ваквата состојба е
последица на недоволнaта „продукција “ и
заминувањето на кадрите. Од тие причини во
прашање е доведено постоењето на цели кли-
ники во КЦЦГ. Најголемиот дефицит е во
ургентната медицина (400 отсто), физикалната
медицина (350 отсто), неврологијата (250

отсто), дерматовенерологијата (150 отсто),
офталмологијата (125 отсто), интерната меди-
цина и ортопедијата по 100 отсто, пси-
хијатријата (70 отсто), општата хирургија 60
отсто....

СМДЦГ смета дека една од причините за
ваквата состојба е многу бавниот систем на
интеграција на завршените студенти на меди-
цина во јавниот здравствен систем. „Заклучно
со 26 декември минатата година  во Бирото за
вработување имало 106 лекари за чие образ-
ование се потрошени околу два милиона евра,
во услови кога во системот недостасуваат 700
специјалисти“, истакнуваат синдикалците. 

Со Акциониот план на Владата за периодот
2013-2015 година  е планиран упис на 400 сту-
денти  на медицина.   Меѓутоа, овој план е ост-
варен под 50 отсто, а тоа ќе создаде дополни-
телни проблеми во иднина затоа што се пред-
видува  со ваквиот  тренд на упис, бројот на
лекари во јавниот сектор ќе забележи пад на
1.309 до 2022 година. 

„Во јавните здравствени установи нема ниту
еден детски алерголог, детски офталмолог,
ревматолог и детски психијатар, додека во
цела Црна Гора ординираат по еден детски
анестезиолог, детски ОРЛ, детски невролог,
детски гастроентеролог и детски хематолог“,
истaкнуваат од СДМЦГ. 

Бол нич ки те ка па ци те ти во  јав но то здрав -
ство се по зи ци о ни ра ни на 2.406 кре ве ти или
389 кре ве ти на 100.000 жи тели, што е по мал ку
од про се кот на ЕУ. 

СД М ЦГ по тенци ра де ка ме на џе ри те на
здрав стве ни те ус та но ви  ја не ма ат пот реб на та
еду ка ци ја за здрав ствен ме наџ мент, што е во
спро тив ност до Мас тер пла нот за здрав ство.
Освр ну вај ќи се на ди ги та ли за ци ја та на здрав -
стве ни те ус та нови, Син ди ка тот наг ла су ва де ка
е рас пи шан тен дер, ку пен е ДРГ со ф твер и
пла те но е од ржу ва ње то  на со ф тве рот кој е ос -
но ва за про це сот на но се ње од лу ки во здрав -
ството, а кој, ка ко што  ве лат во СД МЦГ, не се
ко ристи. 

Неефикасен систем, медицинскиот
персонал нерамноправно оптоварен 

АНАЛИЗА НА СИНДИКАТОТ НА ДОКТОРИТЕ ПО МЕДИЦИНА НА ЦРНА ГОРА

Регион

Основниот проблем
е во кадровската

политика на владата
и неисполнувањето

на акционите плано-
ви кои го носи таа 



„Елек трон ски от картон на па ци ен ти те од при -
мар на та здрав стве на заш ти та  не им е дос та пен
на ле ка ри те од се кун дар но то и тер ци јар но то
ниво, а тоа се од ра зу ва и на ква ли те тот на ле ку -
ва њето.  Непостои е-за ка жу вање, е-упа ту вање, е
–на со ка на пре пи шу вање, е-кли нич ки на соки, е-
лис та на ле кови, е при ја ва иа ко тоа е еден од
при о ри те ти те  во Мас тер пла нот за здрав ство“,
се ис так ну ва во ана ли зата.  Не се ко рис ти ни ту
те ле ме дицин ски от сер вис за зго ле му ва ње на
дос тап нос та и унап ре ду ва ње на ква ли те тот на
здрав стве на та заш тита.

„ КЦ ЦГ и три те спе ци јал ни бол ни ци не се ин -
фор ма тич ки ин тег ри ра ни со ос та на ти от дел од
сис те мот.  Во до се гаш ни от пе ри од нај мал ку три
тен де ри за ин фор ма ти за ци ја на КЦ ЦГ се рас пи -
шани, а не се док рај ре а ли зи рани“, се ве ли во
ана ли зата. 

Син ди ка тот ис так ну ва де ка во ба за та на Фон -
дот за здрав стве но оси гу ру ва ње на Цр на Го ра се
ре гис три ра ни 708.720 оси гу ре ници, до де ка Цр на
Го ра  офи ци јал но  има по пу ла ци ја од 621.383 жи -
тели, од нос но  око лу 87.000 по мал ку од оси гу ре -
ници.

„ Ова е по след ица од нефун кци о ни ра ње то на
Цен трал ни от ре гис тар на на се ле ни е то кое не се
ажу ри ра и од не го не се бри шат по чи на ти те
лица. Тоа соз да ва проб ле ми во пла ни ра ње то на
бу џе тот  за јав но здрав ство, од нос но се пра ват
не ре ал ни про ек ции“, сме та ат во Син ди ка тот.  

Син ди кал ци те  ис так ну ва ат де ка во Цр на Го -
ра има 13 ил ја ди пси хи јат рис ки па ци ен ти го -
диш но и до да ва ат де ка вкуп ни те ка па ци те ти за
таа об ласт се 306 кре вети. Не ма прог ра ми за по -
мош на мла ди те кои има ат теш ко ти и  со мен тал -
но то здравје, за ли ца та со деп ре сија, оние кои се
во ри зик од су и цид, ка ко ни прог ра ми за мен -
тал ни на ру шу ва ња кај ста ри те лица....

По след ици те од не ма ње то на ја сен план за
раз вој и унап ре ду ва ње на здрав стве ни от сис тем,
ис так ну ва ат од Син ди ка тот, е чес то то лу та ње во
во де ње то на здрав стве на та по ли тика.  Спо ред
нив, вла да та ко неч но мо ра да до не се дол го роч -
на стра те ги ја за здрав ство то за ко ја ќе се држи. 

„Ода но чу ва ње то на не га тив ни те сти ло ви на
жи вот мо же да би де по стојан из вор на до пол ни -
тел ни сред ства за здрав стве на та каса.  Цр на Го -
ра не го ко рис ти мо де лот на во ве ду ва ње ак ци зи
на про из во ди  штет ни за здрав је то од кои при хо -
ди те би оде ле во Фон дот за здрав стве но оси гу -
ру вање“, ука жу ва ат од Син ди ка тот кои во ана -
ли за та кон ста ти ра ат де ка Цр на Го ра се со о чу ва
со проб ле ми во при би ра ње то на сред ства за фи -
нан си ра ње на сис те мот на јав но то здрав ство. 

„Вијести“

До кра јот на го ди на ва во здрав стве ни те ус та но ви во Срби ја ќе би -
дат вра бо те ни вкуп но 2.010 ле кари, ме дицин ски сес три и тех ни -
чари, со оп шти во вто ра та по ло ви на на ап рил ми нис те рот за здрав је
на Србија, Зла ти бор Лон чар. 

Пре зен ти рај ќи го кад ров ски от план, тој ис так на де ка од по че то кот
на го ди на ва ве ќе се вра бо те ни 463 здрав стве ни ра бот ници, од кои
по ло ви на та се ле кари. До 15 мај, ка ко што ре че Лон чар, си те здрав -
стве ни ус та но ви беа об врза ни да фор ми ра ат ко ми сии за при ем на
но ви те кадри. Спо ред овој кад ров ски план, КЦ Вој во ди на ќе до бие
229 но вов ра бо тени,КЦ Срби ја 380, ИКВБ Де ди ње 18, Ин сти ту тот за
он ко ло ги ја на Срби ја 33, Ин сти ту тот за мај ка и де те 30, КБЦ Зе мун
72, КБЦ Звез да ра 84, Уни вер зи тет ска та дет ска кли ни ка 30, КЦ Ниш
58, КЦ Кра гу е вац 219... Со „Но ви от кад ров ски план“ што го усвои
Ми нис тер ство то за здравје, а го одо бри вла да та на Срби ја е пред ло -
же но вра бо ту ва ње на 631 ле кар, 30 фар мацев ти –би о хе ми ча ри и
1.348 ме дицин ски сес три и тех ни ча ри од раз ни про фили. Тие ќе би -
дат вра бо те ни во 21 здрав стве на ус та но ва низ це ла Србија. 

„Но ви от кад ров ски план„ е из ра бо тен од Ин сти ту тот за јав но
здрав је на Срби ја „Ми лан Јо ва но виќ Ба тут“ на пред лог на Ми нис -
тер ство то за здрав је со цел да се соз да де но ва ге не ра ци ја ле кари.
Нај мно гу вра бо те ни ќе има во здрав стве ни те ус та но ви кои имаа не -
дос тиг на ка дар,од нос но здрав стве ни те до мо ви кои имаа нај мал ку
здрав стве ни ра бот ни ци во од нос на бро јот на жи те ли на те ри то ри ја -
та за ко ја се ос но ва ни и бол ни ци те кои имаа нај мал ку здрав стве ни
ра бот ни ци во од нос на бро јот на посте лите. По тенци рај ќи де ка ко -
ми си ја та на вла да та од по че то кот на го ди на ва ве ќе одо бри ла вра бо -
ту ва ње на око лу 4.000 здрав стве ни ра бот ни ци од кои по ло ви на та се
ле кари, Лон чар со оп шти де ка се одоб ре ни и око лу 4.000 спе ци ја ли -
за ции, а во мартов ски от рок уш те 634 спе ци ја ли за ции.

„Блиц“

До кра јот на го ди на ва 
ќе би дат вра бо те ни 2.010
ле кари, сес три и тех ни чари

СРБИЈА
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ВИ СО КО СЕ РУМ СКО НИ ВО
НА УРИЧ НА КИ СЕ ЛИ НА 
МО ЖЕ ДА ПРЕ ВЕ НИ РА
КРШЕ НИЦИ
По ка че ни вред нос ти на се рум ска урич -
на ки се ли на (UA) мо же да го на ма лат
ри зи кот за крше ни ци по ка жу ва сту ди ја
об ја ве на во спи са ни е то Osteoporosis
International. Оваа сту ди ја е ба зи ра на
на сис те ма ти чен прег лед на ли те ра ту -
ра та и мета-ана ли за на 5 прос пек тив ни
сту дии (n=29,110) што би ле иден ти фи -
ци ра ни на PubMed, Embase, and
Cochrane да та ба зите. Ран до ми зи ран-
ефект мо дел на си те овие 5 сту дии имал
за ед нич ки HR од 0.79 (95% CI, 0.69-
0.89) за по ка че ние вред нос ти на  UA и
крше ници. Слич ни ре зул та ти би ле до -
би е ни и ко га би ле ана ли зи ра ни од дел но
3 ви со кок ва ли тет ни сту дии (HR, 0.80;
95% CI, 0.69-0.93). Ре зул та ти те ста на ле
слич ни ка ко и во при мар на та ана ли за и
ко га тие би ле ана ли зи ра ни и по од дел -
ни ви до ви на крше ници, по пу лаци, или
пак ле ку ва ње за ос те о по роза.

Иа ко хи пе ру ре ми ја та е поз нат ри зи чен
фак тор за раз лич ни за бо лу ва ња и сос -
тојби, ка ко на пр. ди ја бе тес, де бе ли на и
хи пер тен зија, се чи ни де ка UA мо же да
има и уло га во од ржу ва ње на здрав -
јето.Така, UA има сил ни ен до ге ни ан -
ти ок си да тив ни свој ства и мо же да пре -
ве ни ра кле точ ни ок си да тив ни ош те ту -
вања. Прос пек тив ни сту дии се га се
пот рр бе ни да ги пот врдат на о ди те од
оваа сту дија.  

Osteoporos Int. 2017 May 9 
[Epub ahead of print].

doi: 10.1007/s00198-017-4059-3. 
PMID: 28488134

РЕ ДОВ НО ПИ Е ЊЕ ЧАЈ 
МО ЖЕ ДА ПРЕ ВЕ НИ РА 
КОГ НИ ТИВ НО ОШ ТЕ ТУ ВАЊЕ
Ре дов но то кон су ми ра ње чај мо же да
го на ма ли ри зи кот за ког ни тив но оше -
ту ва ње се тврди во сту ди ја та пуб ли ку -
а на во спи са ни е то  Oncotarget. Но,
про тек тив на та фун кк ци ја на ча јот е
пов рза на са мо со кон су ми ра ње на зе -
ле ниот, а не и на цр ниот/улонг чај.

Оваа сту ди ја е ме та - ана ли за на 17
тру да (n=48,435) што би ле иден ти фи -
ку ва ни пре ку Pubmed, Embase и
Cochrane Library да та ба зите.

Сeв куп но то кон су ми ра ње на чај би ло
пов рза но со сиг ни фи кан тно на ма лу ва -
ње на ри зи кот за ког ни тив ни на ру шу ва -
ња (OR, 0.73; 95% CI, 0.65-0.82). Зе ле -
ни от чај (OR, 0.64; 95% CI, 0.53-0.77) се
по ка жал де ка при до не су ва нај мно гу во
на ма лу ва ње то на ри зи кот, но тоа не е
слу чај и со цр ниот/улонг ча јот (OR,
0.75; 95% CI, 0.55-1.01). Пов рза нос та
би ла за вис на од до за та на кон су ми -
рање, а зго ле му ва ње на ко ли чи на та за
100 mL/дневно, 300 mL/ днев но и 500
mL/ днев но на кон су ми ран чај го на ма -
лу ва ри зи кот за де менци ја за 6%, 19%,
и 29%, рес пек тивно.

Ча јот сод ржи го ле мо ко ли чес тво на по -
ли фе ноли, осо бе но ка те хини, а тие има -
ат сил ни ан ти ок си дан тни свој ства.
Овие сос тој ки мо же да го не ут ра ли зи -
ра ат ок си да тив ни от стрес, кој пак при -
до не су ва за ког ни тив но на ру шу вање.
По ли фе но ли те од зе ле ни от чај се сме -
та ат де ка има ат ан ти а ми ло и до ге ни
свој ства. Слично, ка фе и нот што се на о -
ѓа во ча јот, ис то така, мо же да пре ве ни -
ра Алц хај ме ро ва бо лест пре ку заш ти -
ту ва ње на мо зочно-крв на та ба ри е ра и
бло ки ра ње на аде но зин A2A ре цеп то -
рите. До пол ни тел ни сту дии што спе ци -
фич но ќе ги ис тра жу ва ат про тек тив ни -
те ефек ти на зе ле и от и цр ни от /улонг
ча е ви те врз ког ни тив ни те фун кции се
не оп ходни.  

Oncotarget. 2017 Apr 26 
[Epub ahead of print].

doi: 10.18632/oncotarget.17429. 
PMID: 28496007

КОН ФЛИК ТИ ТЕ НА 
РА БОТ НО ТО МЕС ТО СЕ
ДЕТ РЕ МЕН ТАЛ НИ ЗА 
СР ЦЕ ВО ТО ЗДРАВЈЕ
Кон фли ки те што се слу чу ва ат на ра бот -
но то мес то зна чи тел но при до не су ва ат
за по ја ва та на кар ди о вас ку лар ни за бо -
ли вања. Ова е првич ни от зак лу чо к  од
сту ди ја пуб ли ку ва на во German Medical
Scienc.

Сту ди ја та се ба зи ра на 7.374 ис пи та ни -
ци кои има ле кон флик ти на ра бот но то
мес то и 7.374 кон трол ни пар ти ци панти,
си те иде ни ти фи ци ра ни од ам бу лан ти те
по оп шта прак ти ка  во Гер ма нија.
Инци денца та на angina pectoris, ми о -
кар ди ја лен ин фар кт (MI) и мо зо чен
удар асо цир ни со кон фликт на ра бот но -
то мес то би ле од ре дени.

Во сле де ње то на гру пите, 2.9% од лу ѓе -
то во гру па та со кон флик ти  има ле кар -
ди о вас ку лар ни за бо лу ва ња во спо ред ба
со 1.4% од кон трол на та гру па (P<.001).
Лу ѓе то кои има ле кон флик ти на ра бо та
има ле 1.63 па ти зго ле мен ри зик за кар -
ди о вас ку лар ни за бо лу ва ња во спо ред ба
со оние кои не ма ле ни как ви кон флик ти
P<.001). Ри зи кот бил нај го лем за MI
(OR, 2.03; P=.084), а по мал за angina
pectoris (OR, 1.79; P=.003) и мо зо чен
удар (OR, 1.56; P=.076).

Спо ред ав то рите, деп ре си ја та и ан кси -
оз нос та мо же да вли ја ат врз пов рза нос -
та ме ѓу кон флик тот на ра бот но то мес то
и кар ди о вас ку лар ни те за бо лу вања. Лу -
ѓе то кои има ле мо бинг на ра бот но то
мес то има ат по го ле ма ве ро јат ност да
раз ви јат мен тал ни за бо лу ва ња и на тој
на чин да го зго ле мат до пол ни тел но ри -
зи кот за кар ди о вас ку лар ни за бо лу вања. 

Ger Med Sci. 2017;15:Doc08. 
doi: 10.3205/000249. 

PMID: 28496397

ДА ЛИ СТА ТИ НИ ТЕ СЕ 
ПО ЛЕЗ НИ ПО ДИ ЈАГ НО ЗА ТА
НА РАК НА ЕЗО ФА ГУ СОТ?
Ста ти ни те мо же да го на ма лат мор та -
ли те тот по ди јаг но за на езо фа ги ја лен
рак, но ква ли те тот на овие до ка зи е
мно гу мал. Ре зул та ти те од кле точ ни ис -
пи ту ва ња и сту дии на жи вот ни ука жу -
ва ат де ка ста ти ни те има ат ан ти ту мор ни
свој ства.  Ста ти ните, ис то така, ја ин хи -
би ра ат кле точ на та про ли фе ра ци ја  и до -
ве ду ва ат до апоп то за кај клет ки од езо -
фа ги ја лен аде но кар ци ном, што уш те
по ве ќе ги пот врду ва ат ан ти ту мор ни те
свој ства на ста ти ните.  

Оваа сту ди ја е спро ве де на со ис пи ту ва -
ње на 1.921 па ци ен ти со ди јаг но за на
езо фа ги ја лен рак во пе ри о дот од 2009

Новини од медицината
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до 2012, а кои не би ле ко рис ни ци на
ста тини, и по 6 ме се ци од за поч ну ва ње -
то со ста тин - трет ман во те кот на 2 го -
дини. При ме на та на ста ти ни по ка жа ла
нез на чи тел но вли ја ние врз на ма лу ва -
ње то на езо фа ги јал ни от ту мор мор та -
ли тет (HR, 0.93; 95% CI, 0.81-1.07) и
доз-ефект порвзан со бро јот на ре цеп ти
за ста тини. Бол ни те кои прет ход но при -
ме ну ва ле ста ти ни пред да ја до би јат ди -
јаг но за та има ле 12% на ма лен мор та ли -
тет од оние кои не ко рис те ле ста ти ни
(HR, 0.88; 95% CI, 0.79-0.99). 

Cancer Epidemiol. 2017; 48:124-130.
doi: 10.1016/j.canep.2017.04.015.

PMID: 28486205

COCHRANE ПРЕГ ЛЕД: МАЛ КУ
ДО КА ЗИ ЗА ПРИ МЕ НА ТА 
НА „ТРА МА ДО ЛОТ“ ПРИ
БОЛ КА КАЈ БОЛ НИ СО РАК
Мал број на сту дии ука жу ва ат де ка
“тра да мо лот“ има уло га во ле ку ва ње то
на бол ка та ко ја е при сат на кај бол ни со
рак. До се га не ма сту дии кои го има ат
ис пи ту ва но анал ге зич но то деј ство на
овој лек кај де ца со ма лиг ни тет.  Во
овој сис те мат ски прег лед на ли те ра ту -
рата, 10 ра нод ми зи ра ни кон тро ли ра ни
ис пи ту ва ња би ле вклу чени, со вку пен
бој од 958 воз рас ни ис пи та ници. Сту ди -
и те се ба зи ра ни на дата-ба зи те на
Cochrane Central Register of Controlled
Trials, MEDLINE, EMBASE, и LILACS.
Нај го лем број на овие сту дии има ат
при ме ну ва но 300-400 mg “тра ма дол“
дневно. 

Во 9 од 10-те ис пи ту ва ни сту дии не ма -
ло со од вет на ме то до ло гија, во смис ла
на слепост на кли нич ки те ис пи ту вања,
има ло мал број на ис пи та ни ци или, пак,
кли нич ка до ку мен та ција. И пок рај овие
не дос та тоци, сту ди ја та ука жу ва де ка
“тра ма до лот“ ја на ма лу ва бол ка та за
нај мал ку 30% кај 47% од ис пи та ни -
ците, до де ка мор фи нот ја на ма лу ва
бол ка та за 30% кај 82% од ис пи та ни -
ците.  

Cochrane Database Syst Rev.
2017;5:CD012508. 

doi: 10.1002/14651858.CD012508.pub2.
PMID: 28510996

КОИ АН ТИ ХИ ПЕР ТЕН ЗИВ НИ
ЛЕ КО ВИ СЕ ПОВ РЗА НИ 
СО НА МА ЛЕН РИ ЗИК 
ЗА ДЕ МЕНЦИЈА? 
Кал ци ум ка нал бло ка то ри те (CCB) се
пов рзу ва ат со на ма лу ва ње на ри зи кот за
де менци ја кај по ста ри луѓе, осо бе но
оние кои не ма ат ис то ри ја на кар ди о вас -
ку лар но за бо лу ва ње (CVD). Ан ги о тен -
зин ре цеп тор бло ка то ри те (ARB) ис то
та ка го на ма лу ва ат ри зи кот за де менции
кај оваа по пу ла ција, но не и бета-бло ка -
то рите, ан ги о тен зин-кон вертинг ен зим
(ACE) ин хи би то ри те и ди у ре ти ците.
Овие ре зул та ти до а ѓа ат од сту ди ја на
1.951 ли ца на воз раст од 70-78 го ди ни
кои при ма ле ан ти хи пер тен зив ни ле ко ви
и би ле вклу че ни во кли нич ко то ис пи ту -
ва ње за пре венци ја на де менци ја со ин -
тен зив но вас ку лар но ле ку вање. На ма -
лу ва ње на ри зи кот за де менци ја би ло
пов рза но со при ме на та на CCB (HR
0.56; CI 0.36-0.87) vs дру ги ан ти хи пер -
тен зиви, осо бе но кај лу ѓе то кои не ма ле
прет ход на ис то ри ја на CVD (HR 0.38;
CI 0.18-0.81). На ма лен ри зик, ис то така,
бил пов рзан со при ме на та на ARB (HR
0.60; CI 0.37-0.98), но не и за бета-бло -
ка то ри (HR 0.92; CI 0.64-1.32), ди у ре ти -
ци (HR 0.81; CI 0.56-1.17), и ACE ин хи -
би то ри (HR 1.01; CI 0.69-1.48). 

J Hypertens. 2017 May 13 
[Epub ahead of print]. 

doi: 10.1097/HJH.0000000000001411.
PMID: 28509727

ВО ЗЕ ЊЕ ВЕ ЛО СИ ПЕД НЕ Е
ПОВ РЗА НО СО УРО ЛОШ КО
ЗА БО ЛУ ВА ЊЕ ИЛИ СЕК СУ -
АЛ НА ДИСФУН КЦИЈА
Го лем број пра ша ња се по ста ву ва ат око -
лу ри зи кот по ме ѓу про лон ги ран пе ри не -
а лен при ти сок кај ма жи и же ни кои ре -
дов но во зат ве ло си пед. Две сту дии од
Уни вер зи те тот во Ка ли фор ни ја во Сан
Францис ко го има ат ис пи ту ва но ефек -
тот на во зе ње ве ло си пед врс сек су ал но -
то здрав је и ури нар ни те фун кции кај ре -
чи си 4.000 маш ки и 2.691 жен ски ат -
лети. Ре зул та ти те од ова ис тра жу ва ње

не ука жу ва ат на под рас тич ни про ме ни
ка ко ре зул тат на во зе ње то ве ло си пед.
Маш ки те ве ло си пе дис ти не ма ле по ло -
ша ерек тил на фун кци ја от кол ку оние
кои не во зе ле ве ло си пед, не ма ле вло шу -
ва ње на ури нар ни те сим птоми, но има -
ле по го лем скор од про сеч ни от на Сек -
су ал ни от здрав ствен пра шал ник за ма -
жи (20.1 vs. 18.9, P<.01) от кол ку ма жи те
кои не во зе ле ве ло си пед и зго ле ме на от -
рп на тост во пе ри не ал ни от пре дел. Но,
кај си те нив, кар ди о вас ку лар ни те бе не -
фи ти зна чи тел но ги над ми на ле суб јек -
ти ни те не га тив ности. Слично, и кај же -
ни те ве ло си пе дисти, ури нар ни те и сек -
су ал ни те фун кции не би ле на ру шени. И
кај нив, Сек су ал ни от зрадв ствен пра -
шал ник за же ни бил по ви сок од про сеч -
ни от (22.7 vs 21.3, P<.01). 

Пре зен ти ра но на 2017-та 
Го диш на сред ба на American

Urological Association.

ПА ЦИ ЕН ТИ ТЕ СО ТРАН ЗИ -
ЕН ТНИ ИСХЕ МИЧ НИ АТА КИ
(TIA) НЕ МА АТ БЕ НЕ ФИТ ОД
ХОС ПИ ТА ЛИ ЗА ЦИ ЈА 
Да ли хос пи та ли за ци ја та е по лез на кај
лу ѓе со тран зи ен тни исхе мич ки ата ки
(TIA ) е сé уш те под знак пра шал ник.
Во не о дам неш на сту дија, 3.623 па ци ен -
ти ди јаг нос ти ци ра ни со TIA во ур ген -
тен цен тар би ле ана ли зи ра ни за ефек -
тот на хос пи та ли за ци ја врз нив на та от -
пус на ди јаг ноза. Ре чи си  58% од нив
би ле хос пи та ли зи ра ни или пак ста ве -
ни на оп сер ва ција, до де ка 42% би ле
от пуш те ни вед наш. Од па ци ен ти те
кои би ле хос пи та ли зи рани, 43% би ле
от пи ша ни со ди јаг но за на TIA, а 26%
до би ле ди јаг но за на мо зо чен удар при
ис пи сот од бол ница.  И хос пи та ли зи -
ра ни те и вед наш от пи ша ни те па ци ен -
ти има ле ист ис ход на бо лес та по ед на
го ди на (P=.17).

J Stroke Cerebrovasc Dis. 2017 May 10
[Epub ahead of print].

doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.
2017.04.018. PMID: 28501258
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Изборот го направи 
д-р Елизабета Б. Мукаетова-Ладинска
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Спорт
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Два е сет и тре то то првен ство во те -
нис за ле ка ри на Ма ке до ни ја се од ржа
на шес те зем ја ни те ре ни на Те нис ки от
клуб “Аква тен“ во Кочани. Се иг ра ше
во две ста рос ни ка те го рии, опен ка те -
го рија,  во ко ја нас та пи ја 16 иг рачи, и
ка те го ри ја за игра£и по ста ри од 50 го -
дини, во ко ја нас та пи ја 8 иг рачи. Се од -

ржа и тур нир во двој ки во кој нас та пи -
ја 11 па рови. По по дол го вре ме се од -
ржа и меч во жен ска кон ку ренција. Во
опен ка те го ри ја и во двој ки се иг ра ше
по сис тем на ели ми на ции, а во ка те го -
ри ја 50+, во две гру пи од по чет во рица,
по сис тем се кој со се кого, по еден сет.
Дож дот кој по стоја но вр не ше во де но -

ви те кои прет хо деа на првен ството, не
ста ви во ди ле ма да ли пов тор но  да го
од ло жиме. Се пак, со од ло жу ва ње од
не кол ку часа, нат пре ва ри те поч наа во
16 ча сот во са бота, 27 мај, на ме ки те -
ре ни и под си тен дожд. Во не де ла та бе -
ше сон че во и при јатно, но те ре ни те беа
со ош те ту ва ња нап ра ве ни прет ход ни от
ден. На кра јот си те бев ме за до вол ни
што првен ството, сепка, се од ржа.  

Во ка те го ри ја на док то ри над 50 го -
дини, во фи на ле то се пла си раа д-р
Љуп чо Ста мен ков од Ко ча ни и д-р
Љуп чо Ми ла нов ски од Про биш тип.
По ра ди доц ни от по че ток, фи на лис ти те
овој меч го одиг раа на 9 ју ни во Ко чани.
Убед ли во и лес но по бе ди д-р Ми ла нов -
ски и ја ос вои пет та та ти ту ла во оваа ка -
те го рија.  По лу ф и на лис ти беа д-р Ве ло
Мар ков ски и д-р Ни ко ла Па нов ски од
Скопје. 

Во опен ка те го ри ја ка де што иг ра ат
помла дите, во фи на ле то се пла си раа

На влажните терени истрчаа 26 доктори

По повод  7 Април- Светскиот ден на здравјето, на 22 април
годинава  во просториите на стрелачкиот клуб “Стрелец“ во
скопската гимназија “Раде Јовчевски -Корчагин“ се одржа 10.
напревар на докторите во стрелаштво.  Се натпреваруваа по
една машка и женска екипа, а  беше покажана исклучителна
прецизност и беа постигнати одлични резултати.
Натпреварите минаа во натпреварувачки дух, се разменија
спортски и професионални искуства.  Бодовите  ги оценува-
ше стрелачки судија  кој беше задолжен и за доделување на
наградите за најпрецизните меѓу докторите на оваа спортска
манифестација што традиционално се одржува под покрови-
телство на Лекарската комора на Македонија.  Годинава
најпрецизни беа:

Во името на учесниците, д-р Толе Битовски, како раководи-
тел на стрелачката секција, и се заблагодари на Лекарската
комора на Македонија што го поддржува одржувањето на
оваа спортска докторска манифестација  во рамките на одбе-
лежувањето на Светскиот ден на здравјето. 

Д-р Толе Битовски 

Докторите покажаа исклучителна прецизност во „Стрелец“СТРЕЛАШТВО

Жени
1. д-р Лидија Арсовска
2. д-р Татјана Битовска
3. д-р Снежана Јовчевска 

– Лазаревска

Мажи
1.  д-р Георги Митев 
2.  д-р Вело Марковски
3.  д-р Енис Шабанов 

Си те учес ни ци на пре вен ство то 



бра ни те лот на ти ту лата, д-р Ѓор ги Стој -
ков ски, сто ма то лог од Про биш тип, и д-р
Ми лош Ми лу ти но виќ, спе ци ја ли зант по
пси хи јат ри ја од Скопје. Фи на ле то и за
оваа ка те го ри ја се одиг ра на 10 ју ни во
Скопје. По 2,5 ча са бор ба во три сета,
по бе ди д-р Ми лу ти но виќ.  По лу ф и на -
лис ти во оваа ка те го ри ја беа д-р Го це Ба -
боски, сто ма то лог  и д-р Алек сан дар
Пет лич ков ски, до цент на Ме дицин ски от

фа кул тет од Скопје.
Во ка те го ри ја на двој ки ти ту ла та ја ос -

во и ја д-р Љуп чо Ми ла нов ски и д-р
Алек сан дар Пет лич ков ски, кои за прв -
пат иг раа за ед но на Ме ди кал опен, по бе -
ду вај ќи ги во фи на ле то д-р Ѓор ги Стој -
ков ски и д-р Ми ха ил Ла за ров. 

Во ка те го ри ја на док торки, помла дата,
д-р Ан ге ла Та сев ска, не о дам на дип ло -
ми ран сто ма то лог во изед на чен меч бе -

ше по доб ра од Ју ли ја на Кр стев ска, фар -
мацевт.  Две те се од Ко чани. 

Ова бе ше два на е сет то првен ство од -
ржа но во Ко чани, а де сет то по ред. Учес -
тву ваа 26 нат пре ва ру вачи, што е нај мно -
гу во по следни ве пет го дини. Беа обез бе -
де ни бес плат ни те рени, вода, све чен ру -
чек, ма и ци за се кој учес ни к  и ви но од
про из вод ство то на спон зо рот на првен -
ството, ЗЕ ГИН. Смес ту ва ње то бе ше во
прек ра сен ам би ент, на езе ро то во хо те -
лот „Гратче“, по мно гу дос тап ни цени.
По себ на бла го дар ност до д-р Љупчо
Ста мен ков, д-р Ван чо Апо сто лов ски и
Оп штин ски от од бор на Ле кар ска та ко -
мо ра од Ко чани. По тра диција, пе ха ри те
ги обез бе ди пок ро ви те лот, ЛКМ  ко ја ги
пок ри и тро шо ци те за топ чи њата. 

Инаку, 30. ју би лејно, Бал кан ско
првен ство за ле ка ри во те нис оваа го ди -
на се од ржу ва по сед ми пат во Бу га ри ја
(Плов див 1989, 1993, 1997, Сон чев Брег
2002 и 2007, Дуни, Со зо пол, 2012), во
пе ри о дот 3 до 9 сеп тем ври, во Ал бена,
ту рис тич ки от ком плекс на се ве рот од
Цр но Море. 

Проф. д-р Ни ко ла Па нов ски
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На 22 април  2017 година во Дебар се одржа традицио-
налниот турнир на докторите во пинг-понг што во рамките
на одбележувањето на 7 Април-Светскиот ден на здравјето
се организира под покровителство на Лекарската комора на
Македонија. На овој 12 турнир учествуваа 20 лекари меѓу
кои и четворица, тројца лекари и една лекарка, од соседно
Косово. Турнирот го отвори тогашната потпретседателката
на Лекарската комора, д-р Ленче Нелоска.

Натпреварите се играа на два добиени сета, во четири
групи од по пет лекари, според системот секој со секого.
Во четврт-финалето се пласираа  двајцата првопласирани
од секоја група, а натпреварите продолжија на три добие-
ни сета. 

Во прилично возбудлива и спортски напната атмосфера
во полуфиналните средби силите ги одмерија двајца докто-
ри од Македонија со двајца нивни колеги од Косово,  д-р
Петар Каревски со д-р Рахман Шаља и д-р Александар
Нолевски со д-р Садри Хулај. На овој турнир поуспешни беа
докторите од земјата - домаќин. Следуваше финалниот, иск-
лучително интересен, дуел меѓу 10 - кратниот досегашни
победник на турнирите, д-р Каревски, ортопед од Прилеп, и
д-р Нолевски од Битола кој првпат учествува на турнирот на
докторите. Во исклучително возбудлив, но не и неизвесен

натпревар, со убедливи 3:0  победи д-р Нолевски кој актив-
но игра пинг-понг. 

За најуспешните на турнирот беа обезбедени пехари и
медали, а спортската атмосфера учесниците ја продолжија со
пријателско дружење во градот Дебар. Се предвидува трина-
есеттиот турнир  во пинг-понг да се одржи (2018 година)  во
Битола, а организатори ќе биде најдобриот пинг-понгар од
оваа година. 

Д-р Душко Домазетовски

Нолевски го надигра неприкосновениот Каревски12. ТУРНИР ВО ПИНГ - ПОНГ

Љупчо Милановски ја одбрани титулата во 50+, Милош Милтиновиќ, нов победник во опен кате-
горија, Милановски и Петличковски победници во двојки
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Vagotonin e хормон од 
панкреасот со дејство 
за зголемен тонус на n.vagus 
што предизвикува брадикардија 
и зголемено складирање 
гликоген во црниот дроб

Д -р Милое Видаковиќ е роден во
Белград на 28.1.1898 г. Ма ту ри -
рал во Белград во 1919 г., а ме -
ди цински студии запишал и

дип ломирал во Париз во 1926 г.,
кадешто специјализирал до 1929 г. и
потоа работел во Ненси до 1937 г. Во
1937 г. се вратил во Белград како нас-
тавник за фармакологија и токсиколо-
гија. Од 1940-47 бил директор на
Институтот за медицинска хидроло-
гија и климатологија, а потоа бил име-
нуван за член на Матичната комисија
за формирање на Медицинскиот
факултет (МФ) во Скопје. 

Проф. М. Видаковиќ е еден во прва-
та група 19 наставници на МФ-Скопје.
Бил основач и прв директор на
Институтот за физиологија од 1947-57
г., прв продекан од 1947-49 г. и декан
од 1952-53 г. на МФ-Скопје. 

Проф. д-р Милое Видаковиќ почи-
нал во Нови Пазар на 11.3.1964 г., во
66-та година од животот.

Лекарска и 
наставно-едукативна дејност 
Студиите по медицина ги завршил

во Париз во 1926 г. Лекарскиот стаж го

завршил во Општата државна болни-
ца во Белград, а од 1927-29 г. спе-
цијализирал физикална терапија и
балнеологија во Париз. Од 1929-37 г.

работел во Ненси, во Институтот за
хидрологија и климатологија. Во 1937
г. се вратил во МФ-Белград како нас-
тавник на Катедрата за фармакологија
и токсикологија и, во 1938 г., бил хоно-
рарен наставник по балнеологија и
климатологија. Пристапно предавање
на тема „Ваготонин: нови податоци за
ендокрината функција на панкреасот“
одржал на 3.11.1938 г. Од 1940-47 бил
директор на Институтот за медицин-
ска хидрологија и климатологија при
МФ-Белград, а кон средината на 1947
г. дошол во Скопје како член на
Матичната комисија за формирање на
МФ-Скопје. 

Проф. М. Видаковиќ бил основач и
прв директор на Институтот за физио-
логија при МФ-Скопје. Работел со
голем ентузијазам и посветеност и
придонел за подигнување на дисцип-
лината на високо ниво. Тој учествувал
и ја координирал реализацијата на
наставата по физиологија до 1957 г.,
придонел за обезбедување со потреб-
ната опрема во новоформираниот
Институт и за едукацијата на помлади
колеги кои подоцна се развиле во
реномирани стручњаци. Покрај наста-
вата по физиологија одржувал настава
и по патолошка физиологија до 1952
г., а во отсуство на наставник по фар-
макологија одржувал успешно и нас-
тава по фармакологија. 

Проф. М. Видаковиќ придонесувал
за постојано унапредување на теоретс-
ката и практичната додипломска нас-
тава по физиологија за студентите на

ЗА ДОАЈЕНИТЕ НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

Милое ВИДАКОВИЌ,   

Професор и прв директор 
на Институтот за физиологија 

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

Доајени
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МФ-Скопје. Подоцна, Катедрата за
физиологија ја проширила својата нас-
тавна активност и во постдипломските
и докторските студии, како и одржува-
ње настава по физиологија за студен-
тите на Стоматолошкиот и
Фармацевтскиот факултет и тригодиш-
ните стручни студии за медицински
сестри и техничари при МФ-Скопје.

По „предвременото“ пензионирање
на МФ-Скопје, во 1957 г., проф. М.
Видаковиќ работел како балнеолог во
Врњачка Бања, а во мај 1962 г. бил
поставен за началник на Одделението
за интерни болести во болницата во
Нови Пазар. На таа функција останал
до заминувањето во пензија на
1.10.1962 г.

Oпштествени и 
организационо-стручни 
активности
Проф. Милое Видаковиќ бил член

на Комисијата, формирана од Владата
на ФНРЈ во септември 1946 г., за испи-
тување на можноста за формирање
МФ-Скопје. Комисијата дала позити-
вен извештај и на 5.2.1947 г. била фор-
мирана Матична комисија во состав:
проф. Милое Видаковиќ од Белград,
проф. Анте Премеру од Загреб, проф.
Јанез Милчински од Љубљана, проф.
Александар Сабовљев од Сараево,
Димче Левков, пом. министер за про-
света на Владата на НРМ и д-р Ѓорѓи
Гаврилски, пом. министер за народно
здравје на Владата на НРМ.
Матичната комисија на 20.2.1947 г.
дала предлог за формирање на првото
јадро од 19 наставници, меѓу нив и
проф. М. Видаковиќ кој бил именуван
и за првиот продекан заедно со дека-
нот проф. д-р Стерјо Боздов. Со
Уредба на Владата на НРМ бр. 7656 од
17.9.1947 г. биле формирани првите
шест институти (анатомија, физиоло-
гија, хистологија, патологија, фарма-
кологија и за хемија и биохемија), а
проф. М. Видаковиќ бил главен орга-
низатор во снабдувањето со опрема на
институтите во МФ-Скопје.

Проф. М. Видаковиќ е првиот
директор на Институтот за физиоло-
гија од неговото основање во 1947 г.

Во 1949 г. бил формиран Институтот
за патофизиологија во рамките на
Институтот за физиологија. Во ака-
демската 1948/49 г. биле примени
првите асистенти во Институтот за
физиологија, асс. Петар Тофовиќ за
физиологија и асс. Саве Миронски за
патофизиологија. До започнувањето
на практичната настава по физиоло-
гија тие помагале на проф. М.
Видаковиќ во изведувањето на наста-
вата и околу приемот и делењето на
опремата на ниво на МФ-Скопје. Една
година подоцна, во септември 1949 г.,
Институтот зајакнал кадровски со
доаѓањето на асс. Александра
Волканоска од Белград каде што била
избрана во звање постар асистент по
физиологија. Во 1951 г. бил примен
вториот асистент за патолошка физио-
логија, асс. Исак Таџер. 

Проф. М. Ви да ко виќ ра ко во дел со
нас та ва та по пред ме ти те фи зи о ло -
ги ја и па то лош ка фи зи о ло ги ја до
1952 г. ко га доц. Исак Та џер бил
име ну ван за ди рек тор на но ви от не -
за ви сен Ин сти тут за па то лош ка фи -
зи о ло ги ја и ко орди на тор на нас та ва -
та по пред ме тот па то лош ка фи зи о -
ло ги ја при МФ-Скопје. Во 1955 г. за

асис тент по пред ме тот фи зи о ло ги ја
бил при мен и д-р Бра нис лав Ни ко -
ди е виќ, кој до шол ка ко асис тент од
Ин сти ту тот за фи зи о ло ги ја при
МФ-Заг реб. Проф. М. Ви да ко виќ
про дол жил да го ра ко во ди Ин сти ту -
тот за фи зи о ло ги ја до 1957 г. ко га
за ми нал во пен зија. 

Во по чет ни от де сет го ди шен пе риод,
од 1947 г. и први те де сет го ди ни од ос -
но ва ње то на Ин сти ту тот за фи зи о ло -
гија, проф. М. Ви да ко виќ мно гу при -
до нел за раз во јот на об ра зов ни от про -
цес и ис тра жу вач ки те ак тив ности,
здрав стве на та заш ти та и кли нич ки те
ла бо ра то рис ки ана ли зи на Ин сти ту тот
за фи зи о ло гија. Тој го за поч нал осов -
ре ме ну ва ње то на нас та ва та со во ве ду -
ва ње кон сул та ции со сту ден ти те и но -
ви фор ми на еду ка ци ја (при ка жу ва ње
фил мови, ди ја по зи тиви, сли ки и раз ни
ше мат ски при кази), се ми на ри и сл.
При до не сот на проф. М. Ви да ко виќ
бил из вон ре ден за ос но ва ње то и ини -
ци јал ни от раз вој на МФ-Скопје, ка ко
член на Ма тич на та ко ми си ја и прв
про де кан од 1947-49, а по тоа и ка ко
де кан од 1952-53 г.

Проф. М. Ви да ко виќ бил еден од
нај поз на ти те бал не о ло зи во ФНР Ју -

Згра да та на инс ти ту ти те при МФ-Скоп је да де на во упот ре ба кон кра јот на 1948 г., 
во чие се ве ро ис точ но кри ло во при зем ни от кат е смес тен Ин сти ту тот за фи зи о ло гија



гос ла ви ја и прв кој ор га ни зи рал ис -
пи ту ва ње на ле ко ви тос та од термо -
ми не рал ни те ба њи во НР Ма ке до -
нија. Бил прет се да тел на Здру же ни е -
то на при род ни те ле ку ва лиш та во
НР Ма ке до ни ја и прет се да тел на
Ме ѓу на род но то здру же ние на бал не -
о ло зите.

На учно-ис тра жу вач ка 
и пуб ли цис тич ка ак тив ност
На учно-ис тра жу вач ка та ак тив ност

на проф. М. Ви да ко виќ е мно гу ши -
рока, со по себ но зна че ње на ис тра жу -
ва ња та на ен док ри ни те фун кции на
пан кре а сот кои ги врше ле со проф.
Сан те ноз (Daniel Santenoise) во Па риз
и Ненси. Тие ут врди ле де ка це лос на та
аб ла ци ја на пан кре ас кај ку че пре диз -
ви ку ва син дром сли чен на те жок ди ја -
бе тес кај чо век, со по ка чен ше кер во
крвта, гли ко зу ри ја и чес то ке то ну рија,
а со на ма лен гли ко ген во мус ку ли те и
на ру ше на ре сорп ци ја на мас ти и бел -
ко ви ни од ди гес тив ни от тракт. Ау топ -
си ја та кај си те ку чи ња по ка жа ла го ле -
мо та ло же ње на мас ти во цр ни от дроб.
Тие ут врди ле де ка пан кре а сот лачи,
пок рај ин су лин, и еден друг хормон на
кој му да ле име ва го то нин по ра ди не -
го во то ка рак те рис тич но деј ство на
nervus vagus и на ве ге та тив ни от нер -
вен сис тем.

Проф. М. Ви да ко виќ об ја вил над
130 тру дови, по ве ќе то во францус ки
на уч ни спи са нија, од об лас ти те на
кли нич ка фар ма ко ло ги ја (ис пи ту ва ња
на ве ге та тив ни от нер вен сис тем), кли -
нич ка пси хи јат ри ја и ек спе ри мен тал -
на фи зи о ло ги ја (ен док ри ни фун кции
на пан кре а сот), ка ко и фар ма ко ло ги ја
на ми не рал ни те води. Учес тву вал во
от кри ва ње то и пре чис ту ва ње то на
хормо нот ва го то нин од пан кре а сот и
не го во то деј ство на ве ге та тив ни от
нер вен сис тем, а не го ви те ек спе ри -
мен тал ни ис тра жу вања, глав но на ку -
чиња, ги про дол жил и во Ин сти ту тот
за фи зи о ло ги ја при МФ-Скопје. Бил
еден од нај до бри те ек спе ри мен тал ни
фи зи о лози, вис тин ски вир ту оз во опе -
ра тив ни те за фа ти и тех ни ки во об лас -
та на ек спе ри мен тал на та фи зи о ло гија. 

Во први те 5-6 го дини, до 1953 г, на -

уч на та ра бо та на Ин сти ту тот за фи зи -
о ло ги ја се состое ла глав но од те о рет -
ско про у чу ва ње на но ви те проб ле ми
во фи зи о ло ги ја та и ме дици ната. Со
над ми ну ва ње то не кои теш ко тии и соз -
да ва ње по по вол ни ус ло ви за раз вој на
здрав ствено-ап ли ка тив на та и ис тра -
жу вач ка та деј ност, ка ко и со фор ми ра -
ње то на Цен тар за кли нич ка фи зи о ло -
гија, Цен тар за фи зи о лош ки нор ми и
Цен трал на та ла бо ра то рија, ин те ре сот
за на учно-ис тра жу вач ка ра бо та се
про ши рил со во ве ду ва ње но ви теми,
пра ша ња и сод ржи ни ме ѓу кои ис пи -
ту ва ње сос та вот на термо ми не рал ни те
води, деј ство то на ал ка ло и ди те во по -
ја ва та на алер гич ни син дро ми кај ра -
бот ни ци те во фа бри ка та „Ал ка лоид“
во Скопје, ис пи ту ва ње на ва го то нин и
фе нил хид ра зин ска ане мија, акут на
пан кре ас на нек роза, ан ти хис та ми -
ници, деј ство то на вит. Б12 и ко бал т -
хло ри дот врз ра бо та та на ср цето, крв -
ни от при ти сок, гли ке ми јата, ен док ри -
ни те жлез ди и не го во то ан ти фло гис -
тич ко деј ство. 

Проф. М. Ви да ко виќ ги ис пи ту вал
ле ко ви ти те свој ства на термо ми не рал -
ни те ба њи во Франци ја и во Р. Ма ке -
до ни ја (Кат ла нов ска и Де бар ски
Бањи) за ед но со де мон стра то ри и
асис тен ти во Ин сти ту тот за фи зи о ло -
ги ја при МФ-Скоп је (Ван чо Ко ва чев,
Алек сан дар На у мов ски и Ди ми тар
Ива нов ски).

Спо мени, приз на ни ја и наг ради
Проф. М. Ви да ко виќ бил ши ро ко

приз нат нас тав ник и на уч ник во Ју гос -
ла ви ја и во Франци ја ка де што пов ре -
ме но од ржу вал пре да вања. Тој бил
еден од на јус пеш ни те фи зи о лози, пло -
ден ис тра жу вач со го лем ен ту зи ја зам
и по све те ност на ис тра жу ва њата, но и
лич ност со ви со ки мо рал ни ква ли -
тети. Доб ро еду ци ран во
Франција, со ши ро ки поз на ва ња во
ме дици ната, проф. М. Ви да ко виќ бил
еден од на јус пеш ни те пре да ва чи на
МФ-Скопје. Ка ко член на Ма тич на та
ко ми си ја за фор ми ра ње на фа кул те тот,
ос но во по лож ник на Ин сти ту тот за фи -
зи о ло гија, ка ко но си тел на нас та ва та
по пред ме ти те фи зи о ло ги ја и па то -
лош ка фи зи о ло гија, прв про де кан и

по тоа де кан, дал зна ча ен при до нес во
раз во јот на ма ке дон ска та фи зи о ло ги ја
и во фор ми ра ње то и ини ци јал ни от
раз вој на Ме дицин ски от фа кул тет во
Скопје. 

Проф. М. Ви да ко виќ бил од ли ку ван
со ви со ко со јуз но приз на ние - Ор ден
на тру дот од втор ред.

Проф. д-р Дон чо До нев
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 Човекот е богат онолку 
колку што со своето знаење 
ги збогатува луѓето 
околу себе.

Д -р Милутин Нешковиќ е роден
во Крагуевац во 1894 г. каде
што завршил основно образова-
ние и гимназија. Медицинските

студии ги започнал во Берн во 1913 г. а
по повеќегодишен прекин продолжил
да студира во Лозана кадешто дипло-
мирал во 1921 г. Учествувал во Првата
светска војна од 1914-1918, кога со
српската војска поминал преку
Албанија и како медицинар работел на
островите Крф и Вид. По дипломира-
њето се вратил во Белград, во
Институтот за физиологија при
Медицинскиот факултет (МФ) во
Белград каде што напредувал од асис-
тент во повисоки наставни звања, до
редовен професор во 1940 г. 

Во периодот од 1941-42 г. бил прого-
нуван од Гестапо и од Специјалната
полиција, затворен и интерниран во
логорот на Бањица, а во 1943 г. му било
одземено звањето редовен професор и
бил исфрлен од Факултетот, бидејќи
одбил да соработува со квинслишките
власти. По ослободувањето, со одлука
на Министерството за просвета на
Србија во 1945 г., бил вратен на
Факултетот и, како управник ги коор-
динирал активностите за обновување
на разурнатиот Институт за физиоло-
гија и на МФ-Белград. Бил декан на
МФ-Белград од 1954 -57 г.   

Помагал во работата и реализација
на наставата по физиологија на ново-
формираните медицински факултети
во Скопје, Сараево, Нови Сад и Ниш. 

Проф. д-р Милутин Нешковиќ почи-
нал во Белград на 13.8.1980 г., на воз-
раст од 86 години. 

Наставно-едукативна дејност 
По дипломирањето на МФ во

Лозана, во 1921, д-р Милутин
Нешковиќ бил примен да работи како
асистент по физиологија кај проф.
Артус (Maurice Arthus) во Институтот
за физиологија при МФ-Лозана. Во
1922 г. се вратил во Белград и продол-
жил да работи како асистент во ново-
формираниот Ин сти ту тот за физиоло-
гија при МФ-Белград, кај проф.
Буријан (Rihard Burian). Две години
подоцна, во 1924 бил избран во настав-
ното звање доцент, а потоа во 1938 г.
во вонреден професор и во 1940 г. во
редовен професор.

По заминувањето во пензија на први-
от директор на Институтот за физиоло-
гија при МФ-Скопје, проф. Милое
Видаковиќ, кон крајот на 1957 г. наста-
вата по физиологија на МФ-Скопје ја
координирал и изведувал проф. Ми лу -
тин Нешковиќ од МФ-Белград, заедно
со своите соработници, доц. Драгољуб
Петковиќ и доц. Ѓорѓина Шќеровиќ. 

Проф. М. Нешковиќ бил посебно ин -
те лигентен човек и силна личност.
Неговите мисли и напомени во првиот
час за вовед во физиологијата и разјас-
нување на поимите „живот и живо“
биле голем поттик за студентите на ме -
ди цина за учење на овој базичен пред-
мет. Бил многу строг испитувач, но
истовремено праведен, и претставувал
„страв и трепет“ за многу генерации

студенти на МФ-Белград и на МФ-
Скопје. Покрај знаењето од областа на
физиологијата при оценувањето ја це -
нел и личноста на студентот и неговата
„способност за медицина и за професи -
ја та лекар“. Се случувало студент да
покаже знаење, а да не го положи испи-
тот по физиологија.

Проф. М. Нешковиќ го раководел
Институтот за физиологија со голем
ен ту зијазам и посветеност и придонел
за про должување на воспоставената
прак ти ка и работна дисциплина од
неговиот прет ходник на високо ниво.
Тој учествувал и ја координирал реали-
зацијата на наставата по физиологија
до септември 1961 г. Во тој период при-
донел за на тамошна едукација на пом-
лади колеги кои подоцна се развиле во
реномирани стручњаци. Во 1958 г. во
наставно зва ње доцент била избрана д-
р Алек сандра Волканоска, а во април
1961 г. наставно звање доцент добил и
д-р Ванчо Ковачев. Неколку месеци
подоцна, со завршувањето на академ-
ската 1960/61 г., завршила и 4-годишна-
та добротворна едукативна мисија во
МФ-Скопје на проф. Милутин
Нешковиќ и неговите соработници од
МФ-Белград.

Oп штес тве ни и 
ор га ни за ци оно-струч ни 
ак тив ности
Во 1938 г. проф. М. Неш ко виќ бил

име ну ван за уп рав ник на Ин сти ту тот за
фи зи о ло ги ја при МФ-Бел град и ра ко во -
дел со не го до за ми ну ва ње то во пен зи -
ја во 1964 г. 

Во 1951 г. проф. Неш ко виќ го фор ми -
рал и бил први от прет се да тел на Здру -
же ни е то на фи зи о ло зи те на Србија, ка -
ко сек ци ја на Ју гос ло вен ска та фи зи о -
лош ка асо ци ја ци ја (по доц на пре рас на -
ла во Со јуз на здру же ни ја та на фи зи о -
ло зи те на Ју гос ла вија). По доцна, Здру -
же ни е то на фи зи о ло зи те на Срби ја би -
ло при фа те но ка ко пол ноп ра вен член
на ев роп ско то фи зи о лош ко се меј ство
(2003), на Ме ѓу на род на та уни ја за фи -
зи о лош ки на у ки (2005) и на Ме ѓу на -
род на та асо ци ја ци ја за па то фи зи о ло ги -
ја (2005).

Проф. М. Неш ко виќ бил ос но во по -
лож ник и прв уп рав ник на Ин сти ту тот
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за би о хе мија, фор ми ран на 1.1.1959 г., и
на Ин сти ту тот за бал не ок ли ма то ло ги ја
при МФ во Бел град. До 1959 г. нас та ва -
та по би о хе ми ја се ре а ли зи ра ла пре ку
Ин сти ту тот и Ка тед ра та за фи зи о ло -
гија, а во нас тав ни от и на уч ни от про цес
се тре ти ра ла ка ко „фи зи о лош ка хе -
мија“. При фор ми ра ње то Ин сти ту тот
за би о хе ми ја имал са мо три асис тенти,
од кои двајца по доц на би ле из бра ни во
нас тав ници: проф. Ми од раг Цвет ко виќ
и акад. Љу би сав Ра киќ – се га ре до вен
член на СА НУ и член во над во реш ни от
сос тав на МАНУ.

Фун кци и те ди рек тор на Ин сти ту тот
и шеф на Ка тед ра та за фи зи о ло ги ја при
МФ-Скоп је проф. М. Неш ко виќ ги из -
вршу вал од кра јот на 1957 до сеп тем -
ври 1961 г., ко га за ди рек тор на Ин сти -
ту тот за фи зи о ло ги ја би ла име ну ва на
доц. Алек сан дра Вол ка носка.

Во пе ри о дот од 1964-65 г. проф. М.
Неш ко виќ бил уп рав ник на Ин сти ту тот
за хид ро ло ги ја и кли ма то ло ги ја при
МФ-Бел град. 

Бил де кан на МФ-Бел град во три по -
след ов ни ед но го диш ни ман дати, и тоа:
1954-55, 1955-56 и 1956-57 г.

На уч но - ис тра жу вач ка  
и пуб ли цис тич ка ак тив ност
Проф. Ми лу тин Неш ко виќ учес тву -

вал и ко орди ни рал мно губ рој ни про ек -

ти на МФ-Бел град и об ја вил го лем број
на уч ни тру до ви од об лас та на фи зи о ло -
ги ја та и би о хе ми јата. На пи шал по ве ќе
учеб ни ци и мо ног ра фии од об лас та на
фи зи о ло ги ја и би о хе мија. За ед но со
проф. Или ја Ѓу ри чиќ на пи ша ле Прак -
ти кум по фи зи о ло гија. По тоа на пи шал
до пол не ние на фи зи о ло ги јата, мо ног -
ра фи ја за фер мен ти те и др.

Во пе ри о дот до де ка ра ко во дел со
Ин сти ту тот за фи зи о ло ги ја при МФ-
Скопје, од 1957-61 г., би ле во ве де ни
но ви ис тра жу вач ки прис та пи и ре а ли -
зи ра ни по ве ќе про екти, ме ѓу кои ис пи -
ту ва ње на деј ство то на па па и нот во
крв на та сли ка кај ста орци, обем ни ис -
пи ту ва ња на крв та од мај ка и но во ро -
дено, и кај лу ѓе и кај жи вотни, деј ство -
то на кон стан тна стру ја и на змис ки от
от ров врз хе мос та тич ки те ме ха низми,
деј ство то на ни ко ти нот врз плод нос та
и про цен тот на мр тво ро де ни ста орци,
за вис ност на се ди мен та ци ја та на ерит -
ро ци ти те од ни во то на ли пи ди во
крвта, деј ство то на ин су ли нот врз гли -
ке ми ја та итн.

Спо мени, наг ра ди и приз на нија
Проф. М. Ми лу тин Неш ко виќ бил

ме ѓу нај поз на ти те нас тав ни ци и на уч -
ни ци во об лас ти те на фи зи о ло ги ја та и
би о хе ми јата, и во ме дици на та во оп што,
во Ју гос ла ви ја и по ши роко. 

Во 1936 г., проф. М. Неш ко виќ до бил
Крал ски ор ден на Ју гос ло вен ска та
круна, а во 1938 г. францус ки ор ден
„Ле ги ја на честа“. Во 1962 г. му би ла
до де ле на наг ра да та „7 Јули“, а во 1971
г. бил из бран за по че сен док тор на Уни -
вер зи те тот во Бел град.

По чи нал на 13.8.1980 г. и, два де на
по доцна, во ор га ни за ци ја на МФ-Бел -
град бил пог ре бан во Але ја та на зас -
луж ни гра ѓани, кон ха XII, гроб ни ца 2B
во Но ви те гро биш та во Бел град.

Проф. д-р Дон чо До нев 
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Ма ла све че ност во Ин сти ту тот за фи зи о ло гија, ју ни 1961 г. Од лево: доц Алек сан дра Вол ка носка,
проф. Ми лу тин Неш ко виќ и доц. Дра го љуб Пет ко виќ од Бел град, и доц. Ван чо Ко ва чев
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CO2-ЛАСЕРСКА ВАПОРИЗАЦИЈА КАЈ CIN III 
НА ГРЛОТО НА МАТКАТА-ПАРАМЕТРИ НА 
ДЕСТРУКЦИЈА И КЛИНИЧКИ РЕЗУЛТАТИ

И. Караѓозов,  Б. Димитров, 
Б. Попова, Н. Нинова - Јанкова



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 96 
од септември 
2017 го ди на 
тре ба да при стиг нат 
во ре дак ци ја та 
на „Vox Medici“ 
нај доц на до 
10 август 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 2017 година.
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РЕЗИМЕ
CO2-ласерската вапоризација е еден од современите мето-

ди за локално деструктивно лекување на CIN III на грлото на
матката во амбулантски услови. Вапоризацијата се примену-
ва само кај колпоскопски лезии кои не навлегуваат во церви-
калниот канал. Кај сите CIN III- лезии кои навлегуваат во
каналот се презема конизација. Како оптимална длабочина
на вапоризацијата е прифатена онаа од 6-7 мм. за опфаќање
на епителот и стомата која лежи во основата  со гландулар-
ните крипти. Работната моќност и дијаметарот на фокусна-
та дамка (spot)  се речиси изедначени-20-40W/ 3-4мм.

ЦЕЛ
Определување на оптималните работни параметри на

ласерскиот зрак, преку анализа на добиените резултати од
вапоризации со различна моќност и длабочина при хисто-
лошки докажани  CIN III- лезии на грлото на матката.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ
Истражувањето  е ретроспективно и e базирано целосно

на клинички материјал на специјализираниот оддел за
ласерско - гинеколошка хирургија кон МБАЛ Токуда болни-
ца. Ласерските вапоризации се извршени со СО2-ласер
Lumenis 40C. За време на периодот 2009- 2015 година  се
направени 83 ласерски вапоризации кај пациентки  со хисто-
лошко докажани  CIN III лезии кои не навлегуваат  во цер-
викалниот канал. Средната возраст на пациентките била 29
години. Сите пациентки се проследени цитолошки и колпос-
копски за период од една година по манипулацијата. 73 од
нив (88%) се излекувани. 4 пациентки (5%) се ревапоризира-

ни поради  колпоскопски и хистолошки дијагностицирана
рекурентна лезија, кај 3 пациентки (4%) е направена поната-
мошна ласерска конизациja поради установена рекурентна
лезија со ендоцервиксна засегнатост.  3 жени (4%) не се
појавиле за следење. Кај сите повторно третирани случаи,
рекурентните лезии се дијагностицирани колпоскопски и
хистолошки во рамките на проследувањето. Сите жени кои
биле подложени на понатамошна ласерска процедура се
проследени повторно за 1 година.  

Не се утврдува колпоскопски и цитолошки атипизам.

ЗАКЛУЧОК
Минимално ефективните ласерски параметри кои водат

до целосно уништување на лезијата се со моќност-35W и
длабочина>3mm. 

Клучни зборови: CINIII, ласерска вапоризација , следење

Навременото дијагностицирање и лекување на цервикал-
ните дисплазии значително ги намалува случаите на инвази-
вен рак на грлото на матката. Во  Европскиот регион на СЗО
секоја година 6.000 жени  заболуват од  карцином на грлото
на матката и речиси половина од нив умираат. Во Источна
Европа средната смртност е над два пати повисока од онаа
во останатите држави во Европскиот регион. Основната
причина е недостигот на организиран популационен скри-
нинг. Секоја година во Бугарија заболуват 1.200 жени, од кои
400 умират. Од новозаболените и стадирани болни околу
65% се во I и II клинички стадиум, 30% се во III и IV стади-
ум и исклучиво малку се со СIS (carcinoma in situ) и CIN.

Воведувањето на Национален популационен скрининг (2)
и адекватното лекување на установените преканцерози се
клучни фактори за подобрување на негативните статистички
индикатори. 

CO2-ласерската вапоризација е еден од современите мето-
ди за локално деструктивно лекување на премалигните про-
мени на грлото на матката, вклучително  CIN III.
Вапоризацијата е дозволена  само кај колпоскопски лезии

И. Караѓозов,  Б. Димитров, Б. Попова , 
Н. Нинова - Јанкова
МБАЛ „Токуда болница Софиja“ ЕАД, Бугарија 
Одделение за општа и онколошка гинекологија,
карлична хирургија и акушерство

CO2-ласерска вапоризација кај CIN III
на грлото на матката-параметри на
деструкција и клинички резултати
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кои не навлегуваат во цервикалниот канал. Кај сите CIN III
лезии кои навлегуваат во каналот се презема конизација. По
70-тите години на минатиот век, пионерите во ласерската
колпоскопска хирургија на грлото на матката определуваат
како најсигурна длабочината на вапоризација на CIN III-
лезии над 6-7 мм. Во период  од 30 години, ова сфаќање не
се променило и некои современи автори  претставуват резул-
тати  од вапоризации, извршени на оваа длабочина(6,7,10).

Во сегашново испитување сите ласерски вапоризации се
извршeни во амбулатски услови, за време на првите 2-4
чисти денови по крајот на менструалниот период.

ТЕХНИКА
По  колпоскопско определување на границите на лезијата

се прави циркуларно маркирање на зоната за вапоризација,
со периферно растојание барем 3-4 милиметра во здрав
повеќеслоен рамен епител и на не повеќе од 1-2 мм. до
OECC. Не е неопходно локална или општа анестезија.
Времетраењето на процедурата варира од 15 секунди до 1
минута и зависи од плоштината на лезијата. Се работи во
режим „ аблација“, со фокусна дамка (spot)- 3-4 мм. и во про-
должителен режим (continuous wave). Избраната  моќност

варира меѓу 25 W и 35 W. Избраната длабочина на вапориза-
цијата  кај CIN III е од 1,5 до 4 мм., очекувано доволна за
деструкција на целата дебелина на повеќеслојниот рамен
роговиден  епител на грлото на матката ( 400 µm./0,4 mm.)и
дел  од стомата која лежи во  основата и жлездни елементи.
Достапни  крвни садови  се коагулират со дефокусиран зрак
и третираната зона се покрива со локално  хемостатско
средство. Меѓу 7 и 14 дена по вапоризацијата се појавува
исцедок, ретко придружено со точкесто крвавење.  До прва-
та менструација по процедурата се забрануваат половите
контакти, пливањето, вагинални промивања и тампони,
спортот и приемот на антиагреганти. По процедурата не се
забележува болка, ретко пациентките соопштуваат за крат-
котраен карличен  дискомфорт сличен на менструалниот , за
кој не се неопходни медикаменти.

Следење: Сите жени се проследени колпоскопски и цито-
лошки преку 4 посети во најмалку тримесечен интервал во
рамките на една година.

Во  проучувањето се вклучени 83 пациентки на возраст
меѓу 17 и 45 години, просечна воз раст- 29 го дини. 60% од
нив не ра ѓа ле. (Сли ка 1)

При ме нив ме  раз лич ни  ва ри јан ти на моќ ност и дла бо чи на
на ва по ри за ција, со цел да ја оп ре де ли ме оп ти мал на та ком би -
на ци ја моќ ност: дла бо чина, не оп ход на  за ус пеш на та  дес -
трук ци ја на CIN III. Ва ри јан ти те се при ка жа ни на та бе ла 1. 

РЕ ЗУЛ ТАТИ
Ка ко што се гле да на та бе ла 1, про цен тот на не ус пех е све -

ден до ну ла при моќ нос т  35W и дла бо чи на на ва по ри зи ра -
ње на и над 3мм. т.е. ми ни мал но ефек тив ни те ла сер ски па -
ра метри, ко и  во дат до ком плетно(епи тел, стро ма ко ја ле жи
во ос но ва та и  жлез дни крипти) униш ту ва ње на ле зи ја та  се
со моќ ност-35W и дла бо чина-3мм. 

Од 83 па ци ентки  вклу че ни во про у чу ва њето, 73 би ле це -
лос но из ле ку вани.

При сле де ње то не е ус та но вен кол по скоп ски и ци то лош ки
ати пи зам.

Кај 4 па ци ентки би ла не оп ход на пов тор на ва по ри за ци ја по
ед на го ди на од ла сер ска та про це дура, по ра ди ди јаг нос ти ци -
ра на но ва ле зија.

Кај 3 па ци ентки е нап ра ве на проп рат на ла сер ска ко ни за -
ција, по ра ди но ва ле зи ја со ен до цер ви кал но ши рење, кое е
ут врде но пов тор но по око лу ед на го дина(4-ци то на ма зи и
кол по ско пија) од про це ду рата.

Си те же ни пов тор но се про след е ни во рам ки те на ед на го -
дина. Не е ус та но вен кол по скоп ски и ци то лош ки ати пи зам.

Три па ци ентки не се по ја ви ле за сле дење.
До би е ни те по да то ци де мон стри рат 88%  пот пол но оз дра -

ву вање. (Слика.2)

ДИС КУ СИЈА
Го лем број ис пи ту вања(6,7,10) по ка жу ва т  нај до бри ре зул -

та ти од сле де ње то при ле зии, кои се ва по ри зи ра ни на
6мм.дл бо чина. Ком плет на та дес трук ци ја на ле зи ја та се оп -
ре де лу ва ка ко не за ви сен прог нос ти чен фак тор. При сред на

Слика.1. Воз рас т на па ци ентките

Та бела.1 Па ра мет ри на дес трук ци ја и ре зул тати
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де бе ли на на по ве ќес лој ни от  ра мен не ро го ви ден епи тел од
око лу 400 мик ро на (0,4 од ми ли ме та рот), би тре ба ло за пол -
но то униш ту ва ње на епи тел ни от слој, стро ма та ко ја е во ос -
но ва та и жлез де ни крип ти да би дат до вол ни 1,5-2мм дла бо -
чи на на ва по ри за ци јата.

На ши те по да то ци  ис то та ка по ка жу ват де ка оваа дла бо чи -
на не е се ко гаш до волна. Не оп ход ни се нај мал ку 3 мм. дла -
бо чи на за ис па ру ва ње то на це ли и от епи те лен слој и стро ма -
та ко ја ле жи во ос но вата, за ед но со глан ду лар ни те крипти.
При дла бо чи на от 3 и  4мм. бро јот на не ус пех е нај мал. По -
ве ќе то ав то ри не дис ку ти ра ат за  из бо рот на моќ ност и spot,
ту ку ги ин ди ви ду а ли зи ра ат  спо ред ви дот и плош ти на та на
ле зи јата.Тие се од  зна че ње за вре мет ра е ње то на ла сер ска та
аб ла ција.

При нис ка моќ ност-ме ѓу 20 и 25 W, се про дол жу ва  вре -
мет ра е ње то на про це ду ра та и то а  го вло шу ва ком фортот на
па ци ентките. Обратно, при ра бо та  со 35W моќ ност, вре мет -
ра е ње то се на ма лу ва и ком фортот на па ци ентки те за вре ме
на про це ду ра та е на ру шен во по мал  сте пен. Чув ство то на за -
топ лу ва ње  и ле ко пе че ње за вре ме на про це ду ра та се из -
држли ви  и рет ко се не оп ход ни  па у зи или прек ра ту ва ње на
са ма та про це дура(9).

Ди ја ме та рот на фо кус на та дамка(spot) ја оп ре де лу ва
плош ти на та  на дес трук ци ја и неј зи на та дла бо чина. Важ но
зна че ње има пре циз но то во де ње на зра кот со мик ро ма ни пу -
ла то рот,  кое го оп ре де лу ва  вре ме то на ек спо зи ција. Фо ку -
си ра но то зра че ње  пок ри ва по ма ла плош тина, но нав ле гу ва
под ла боко, а де фо ку си ра ни от пок ри ва по го ле ма плош ти на ,
но ис па ру ва  по пов ршин ски.

Тоа да ва мож ност за из бор на ди ја ме тар на фо кус на та дам -
ка (spot) спо ред плош ти на и ви дот на ле зи јата.

Ди ја ме тар на фо кус на та дам ка од 4 ми ли мет ра пок ри ва
по го ле ма плош ти на тки во за еди ни ца вре ме и при ра бо та со
35W моќ ност при про дол жи те лен ре жим во ди до скра ту ва -
ње на опе ра тив но то време.

Спо ред на ши те ре зул та ти и ис кус тво, мо же ме да ги  оп ре -
де ли ме ка ко оп ти мал ни сле дни ве  ра бот ни па ра метри:

1. Растоја ние на ли ни ја та на ва по ри за ци ја од гра ни ци те на
ле зи ја та - нај мал ку 3 мм. во окол ни от здрав  по ве ќес ло -
ен  ра мен епи тел.

2. Дла бо чи на на ва по ри за ци ја - нај мал ку 3-4мм.
3. Моќ ност -нај мал ку 30W.
4. Фо кус на дам ка (spot) -3,5 - 4 мм.

Се раз бира, па ра мет ри те на ра бо та тре ба да се ин ди ви ду -
а ли зи ра ат спо ред ис кус тво то на ги не ко ло гот и ко о пе ра тив -
нос та на па ци ентките, со цел по сти га ње на оп ти мал ни ди -
рек тни  и од да ле че ни ле ку вач ки ре зул тати.

Це лос но то от стра ну ва ње на ле зи ја та мо же да се при фа ти
ка ко  не за ви сен прог но зи рач ки  фак тор.
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Слика.2 Ре зул та ти од ле ку ва њето
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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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