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II КОНГ РЕС НА МЕ ДИ ЦИН СКИ ТЕ АСО ЦИ ЈА ЦИИ ОД ЈУ ГО И СТОЧ НА ЕВ РО ПА

ЗДРАВ ЈЕ ТО ПРИ О РИ ТЕТ 
НА СИ ТЕ ВО ОПШ ТЕС ТВО ТО

На Кон гре сот што се одр жа од 7 до 11 сеп тем ври во Не се бар, Бу га ри ја, 
при сус тву ваа над 700 ле ка ри од 18 зем ји, од кои 50 беа по ви ка ни пре да ва
чи. На тр ка лез на та ма са актив но учес тву ваа 40 учес ни ци, а  беа под не
се ни 15 тру да

Од 7 до 11 сеп тем ври во Не се бар, Бу га
ри ја, се одр жа II кон грес на ме ди цин ски те асо
ци ја ции од Ју го и сточ на Евро па. На Кон гре сот 
при сус тву ваа око лу 700 ле ка ри  на Фо ру мот 
на СЕ ЕМФ од 18 зем ји:  Ал ба ни ја, Азер беј џан,  
Бе ло ру си ја, Бу га ри ја, Гр ци ја, Ка зах стан, Ла тви
ја, Ма ке до ни ја, Ро ма ни ја, Бос на и Хер це го ви
на, Ср би ја, Укра и на, а од оправ да ни при чи ни 
не при сус тву ваа прет став ни ци те на Цр на Го
ра и од Сло ве ни ја. 

На све че но то отво ра ње на Кон гре сот 
што се одр жа во хо те лот „Sol Nesebar Resort”, 
по крај прет став ни ци те на зем ји течлен ки, на 
Фо ру мот при сус тву ва ше и пре тсе да те лот на 
Свет ска та ле кар ска асо ци ја ци ја, др Вон чат 
Суб ха ча ту рас,  по тоа прет став ни ци на Бу га
р   ска та ле кар ска асо ци ја ци ја, Ака де ми ја та на 

на у ки те, Бу гар ска та фар ма цев тска уни ја,  Здру
же ни е то на ме ди цин ски те се стри на Бу  га ри ја, 
ка ко и ре кто ри те на ме ди цин ски те уни вер зи
те ти и Уни ја та на сту ден ти те од ме  ди цин ски те 
фа кул те ти во Бу га ри ја, го лем број ди ре кто ри 
на е ми нент ни  кли ни ки од ме ди цин ски те фа
кул те ти во Бу га ри ја со сво и те еки пи и ди ре
кто ри на го ле ми бол ни ци. 

Од име то на Ор га ни за ци о ни от од бор, 

Вто ри от кон грес го отво ри пре тсе да те лот на 
Фо ру мот, др Ан дреј Ке ха јов. По тоа на при
сут ни те им се обра ти ја ви це пре тсе да те лот и 
копре тсе да те лот на СЕ ЕМФ, проф. др Јо ван 
То фо ски и проф. др Вла ди мир Ов ча ров, пре
тсе да тел на Бу гар ска та на ци о нал на ме ди цин
ска ака де ми ја. 

Обра ќа ње на све че но то отво ра ње им

СЕД НИ ЦА НА БОР ДОТ НА ФО РУ МОТ НА ЛЕ КАР СКИ  АСО ЦИ ЈА ЦИИ НА ЗЕМ ЈИ ТЕ НА 
ЈУ ГО И СТОЧ НА ЕВ РО ПА
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раз во јот на ме ди цин ска та на у ка, актив но 
учес тво во ме ди цин ска та про фе си ја, ре а лен 
при до нес на си сте мот за здрав стве на за шти
та и не го ва та при ме на. Добитниците да се 
високо афирмирани личности во државата 
каде што работат и живеат, а, исто така, во 

регионот, Европа и пошироко.
Критериумите за доделување на наг ра

да та беа утврдени на сед ни ца та на Бор дот 
на СЕ ЕМФ  ко ја се одр жа на мар ги ни те на 
XVIII кон грес на ле ка ри те на Ма ке до ни ја во 

(Продолжува на стр. 3)

ПРОФ. Д-Р ЈО ВАН ТО ФО СКИ ДО БИТ НИК НА 
ПРЕСТИжНОТО ПРИЗНАНИЕ ЗА ОСОБЕНО ИСТАКНАТ ЛЕКАР 
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ОДЛУКА НА УСТАВНИОТ СУД 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ЛЕКАРИТЕ 
НЕ СЕ ЈАВНИ 

СЛужБЕНИцИ
Уставниот суд поништи дел од чле

нот 3, точките 1 и 2 од Законот за јавни 
службеници, со кој се предвидуваше и 
здравствената дејност да се смета за јав
на дејност.

Оваа одредба, како што кажаат 
од Уставниот суд е поништена бидејќи 
според Законот за здравствена заштита, 
здравствената дејност се дефинира како 
дејност од посебен општествен интерес, 
за разлика од дејноста на службениците 
која се дефинира како јавен интерес.

Здравствената дејност е посветена 
на здравјето на граѓаните, а другите 
дејности се посветени на државата. Зд
равст вото не е дејност која се врши во 
име на државата, туку дејност во фун к
ција на граѓаните.

Иницијативата до Уставниот суд би
ла поднесена од Самостојниот син ди кат 
на Клинички центри.

Со ед ног лас на од лу ка на Бор дот на СЕ
ЕМФ, на кој при сус тву ва ше и пре тсе да те лот 
на Свет ска та али јан са на ле кар ски те асо
ци ја ции, др Вон чат Суб ха ча ту рас, пр ви те 
приз на ни ја за осо бе но истакнат ле кар на Ју
гои сточ на Евро па ги до би ја проф. др Јо ван 
То фо ски, пре тсе да тел на Ма ке дон ско то ле
кар ско друш тво, пот пре тсе да тел на СЕЕМФ 
и копре тсе да те л на II кон грес на фо ру мот на 
ле кар ски те асо ци ја ции на Ју го и сточ на Евро
па, и проф. др Ген чо На чев, водечки кар ди о
хи рург од Бу га ри ја.

На сед ни ца та на Бор дот на Фо ру мот 
на ле кар ски те асо ци ја ции на зем ји те од Ју
го и сточ на Евро па (СЕ ЕМФ) ко ја се одр жа во 
рам ки те на II Ме ѓу на ро ден кон грес на СЕ
ЕМФ  во Не се бар, Бу га ри ја, на ко ја при сус
тву ваа прет став ни ци на 15 зем јичлен ки на 
Фо ру мот, е у ста но ве на на гра да за нај до бар 
ле кар на Ју го и сточ на Евро па. Ова ви со ко 
приз на ние во ид ни на тра ди ци о нал но ќе се 
до де лу ва се ко ја го ди на. Бор дот овојпат до
не се од лу ка да до де ли две приз на ни ја.

Од лу ка та за до де лу ва ње на на гра ди те 
е до не се на врз ос но ва на по себ ни кри те ри
у ми што ги до не се Бор дот на СЕ ЕМФ. Ме ѓу 
дру го то, на гра да та се до де лу ва за до сти га
ња во ме ди цин ска та пра ктика, при до нес за 



2 лекарски весник

актуелно

БРЕНДОТ 
„АЛ КА ЛО ИД“

ЕДИ ТО РИ ЈАЛ

Пишува:  Проф. др Билјана Јаневска

ЕВ ТА НА ЗИ ЈА

СЕКОГАШ ЌЕ ПОСТОИ 
МОжНОСТ ЗА ЗЛОуПОТРЕБА

Ка ко на пре до кот на ме ди ци на та да 
се со стои са мо во овоз мо жу ва ње на дол
го трај но одр жу ва ње во жи вот на не из ле
чи ви бол ни. Спо ред нај о стри те кри ти ча
ри  на со вре ме на та ме ди ци на, единс тве но 
што е по стиг на то во пос лед ни те го ди ни 
е про дол же но уми ра ње со се то па те ње и 
бол ка, ка ко за бол ни от, та ка и за не го во
то семејство. Оваа со стој ба ве ќе до би и 
име – ди ста на зи ја 

Де ба та та за ев та на зи ја та  по втор но до
би ва во си ла, ако во оп што мо же да се ка же 
де ка не ко гаш стив на ла.  При ти со кот на гру
пи те кои се бо рат за оза ко ну ва ње на ев та
на зи ја та се чув ству ва во зем ји те на за пад, а 
ус пе хот се гле да и пре ку огра ни чу ва ње на 
за кон ски те ба ри е ри и доз во ла за вр ше ње на 
не кои ви до ви ев та на зи ја. 

Ар гу мен ти те на по бор ни ци те за ев та на
зи ја се цвр сти и се дви жат пре ку сло бо да та 
на из бор и авто но ми ја та на се кој чо век, ос ло
бо ду ва ње од бол ка и жи вот со лош ква ли тет 
на тер ми нал ни те бол ни.  Во по че то кот ти вко, 
де нес сè пог лас но се збо ру ва и ста ну ва сè 
по ва жен ар гу мен тот де ка тро шо ци те за не га 
на не из ле чи ви те бол ни, осо бе но во зрас ни
те со хро нич ни те шки бо ле сти, сè по ве ќе ги  
исто шту ва ат здрав стве ни те фон до ви. Ве ќе и 
во днев ни те вес ни ци се збо ру ва за огром ни
те тро шо ци за не га на ста ри и не из ле чи ви 
бол ни. Се раз би ра де ка во нив не се спо ме
ну ва ев та на зи ја та отво ре но, но се про па ги ра 
пра во то на се кој да од лу чи ко га и ка ко на по
ле сен на чин да го за вр ши жи во тот, а смрт та 
да се сфа ти ка ко нор ма лен оче ку ван крај на 
се кој жи вот. Струч ни те ста тии што се од не су
ва ат на овој проб лем сè уште по експ ли цит
ни – со број ки се пре зен ти ра ат тро шо ци те 
за ва кви те бол ни и се по тен ци ра ос нов ни от 
ар гу мент де ка на тој на чин оста ну ва ат мал ку 
па ри за по кри ва ње на здрав стве на та не га на 
мла да та и здра ва по пу ла ци ја.

Во пос лед ни те го ди ни раз во јот на ме
ди ци на та ка ко да стаг ни ра. Мал ку е по стиг
на то во откри ва ње то и ле ку ва ње то на те
шки те смр то нос ни бо ле сти, ка ко на при мер 
ма лиг ни те. Ка ко на пре до кот на ме ди ци на та 
да се со стои са мо во овоз мо жу ва ње на дол
го трај но одр жу ва ње во жи вот на не из ле чи
ви бол ни. Спо ред нај о стри те кри ти ча ри на 
со вре ме на та ме ди ци на, единс тве но што е 
по стиг на то во пос лед ни те го ди ни е про дол
же но уми ра ње со се то придружно па те ње 
и бол ка, ка ко за бол ни от, та ка и за не го во то 
семејство. Оваа со стој ба ве ќе до би и име – 
ди ста на зи ја. 

Пр ва та зем ја во све тот ко ја за кон ски ја 
ре гу ли ра ев та на зи ја та е Хо лан ди ја. Во 1992 
го ди на е до не сен акт за ев та на зи ја со кој 
се ре гу ли ра по стап ка та за вр ше ње актив на 
ев та на зи ја. Актот пред ви ду ва де ка ев та на
зи ја мо же да се из вр ши са мо ако па ци ен тот 
е све сен и до бро вол но изра зил жел ба де ка 
са ка да умре по ра ди те шка та и не из ле чи ва 
со стој ба во ко јашто се на о ѓа. Про пи си те на
ла га ат се кој слу чај да се при ја ви и да се про
ве ри од уште еден до ктор. Но, пра ктика та 
по ка жа де ка по стои не мар ност при спро ве
ду ва ње на овие одред би и де ка број ка та на 
из вр ше на та ев та на зи ја е мно гу по го ле ма од 

онаа што се при ја ву ва. Се раз би ра де ка ва
ква та сла ба кон тро ла овоз мо жу ва и пров ле
ку ва ње на слу чаи кои не ги ис пол ну ва ат ус
ло ви те пред ви де ни со актот. 

Бел ги ја до не се за кон во 2002 го ди на, 
а нив но то искус тво е по до бро во од нос на 
хо ланд ско то. Ду ри по стои и раз мис лу ва ње
оза ко ну ва ње и на ев та на зи ја та над де ца.  

Аси сти ра но то од ле кар са мо у бис тво не 
се сме та за ев та на зи ја, се пак мно гу приз на
ва ат  де ка има мно гу до пир ни точ ки.  За раз
ли ка од актив на та евта на зи ја, ка де што ле
ка рот сам ја ап ли ци ра смрт на та до за на лек 
или пре зе ма иск лу чу ва ње на апа ра тот, кај 
аси сти ра но то са мо у бис тво па ци ен тот сам го 
зе ма ле кот пре пи шан од до кто рот. Слу ча и те 
ко га ле ка рот ја по ста ву ва вен ска та ли ни ја за
ед но со пре пи ша на та до за, а па ци ен тот сам 
го при ти ска коп че то се не ка де на по ло ви на 
пат ме ѓу актив на та ев та на зи ја и са мо у бис
тво то. 

Во Ав стра ли ја во де ве де сет ти те го ди ни 
по сто е ше за кон со кој се доз во лу ва ше аси
сти ра но са мо у бис тво. Иа ко се ре ги стри ра ни 
са мо че ти ри слу чаи, се пак за ко нот е пов ле
чен за ра ди ре ак ци ја та на јав но ста. Во вес
ни ци те и на ин тер нет се по ја ви ја ли ца, ме ѓу 
нив и до кто ри, кои об јас ну ваа ка ко се вр ши 

са мо у бис тво, со кое средс тво е нај до бро да 
се из вр ши и дру ги по е ди но сти.

По греш но се сме та де ка во Швај ца ри ја 
е доз во ле но аси сти ра но са мо у бис тво. Ве ро
јат но за ра ди по пу лар но ста на при ват на та 
кли ни ка „Диг ни тас“ ка де што мо же ше сè до 
оваа го ди на, кој би ло, па и па ци ен ти од дру
ги зем ји, да се при ја ви и во со од вет ни ус ло ви 
за ед но со сво ја та фа ми ли ја да си ја ап ли ци ра 
смрт на та до за  да те че во ве ќе по ста ве на вен
ска ли ни ја. Од оваа го ди на сме нет е за конот 
и са мо др жав ја ни на Швај ца ри ја мо жат да го 
иско ри стат ова пра во. Всуш ност, не е офи ци
јал но доз во ле но аси сти ра но то са мо у бис тво, 
ту ку се ко ри сти одред ба та во за ко нот ко ја 
ве ли де ка за по ма га ње на са мо у бис тво ќе 
од го ва ра са мо оној што има лич на ко рист од 
не го ва та смрт. 

Про це сот на ола ба ву ва ње на за бра на
та за ев та на зи ја е за поч нат и во Со е ди не ти те 
Аме ри кан ски Др жа ви. Во Оре гон и Ва шин
гтон до кто рот мо же да пре пи ше смрт на до за 
на не кој лек на па ци ент кој са ка да умре, но 
не смее да учес тву ва во ад ми ни стри ра ње то 
на ле кот. Оваа одред ба ва жи са мо ако па
ци ен тот е све сен, од нос но ком пе тен тен да 

до не се од лу ка и да е тер ми нал но бо лен. За 
се дум го ди ни вкуп но 208 па ци ен ти ја иско
ри сти ле оваа мож ност. Ин те ре сен е по да то
кот де ка во 2004 го ди на по нив но ба ра ње 60 
па ци ен ти до би ле ре цепт за смр то нос на до за 
на лек, но 25 од нив не го упо тре би ле. 

Во етич ки те ко ми те ти и здру же ни ја та 
низ све тот сè уште пре ов ла ду ва ста вот де ка 
ев та на зи јата не смее да се при фа ти, а, исто 
та ка, и аси сти ра но од ле кар са мо у бис тво. На 
тој на чин, не са мо што се де вал ви ра жи во тот 
ту ку се на ру шу ва и ба зич ни от ква ли тет на 
од но сот ле кар  па ци ент, а тоа е до вер ба та. 
По и на кво е чув ство то и од но сот кон ме ди
цин ски от пер со нал ако па ци ен ти те, осо бе но 
оние вул не ра бил ни те, во тер ми нал на фа за, 
ста ри те, зна ат де ка ле ка рот има пра во и мо
же да му пре пи ше или да де лек со цел кај не
го пред вре ме но да пре диз ви ка смрт. 

Ед ен од цвр сти те ар гу мен ти про тив 
еу та на зи ја та е и мож но ста за та кана ре че
на slippery slope – бу квал но во пре вод тоа 
е лиз га ва надол ни ца. Стра вот се со стои во 
тоа што доз во лу вај ќи ја ев та на зи ја та, или са
мо не ко ја неј зи на фор ма, се ко гаш ќе по стои 
мож ност за зло у по тре ба. Во те кот на ра бо
те ње то мо же да се по ја ви за не ма ру ва ње на 
кри те ри у ми те, по ши ро ка при ме на на одред
би те или ед но став но пред вре ме но пре ки ну
ва ње на жи во тот на те жок не из ле чив бо лен 
ко ја ба ра мно гу вре ме и па ри за не га. По сто
јат ре ал ни ос но ви за та кво не што, штом ед
наш се трг не це лос на та за бра на, си гур но ќе 
по сто јат и те шко тии за кон тро ла. Ка ко што 
ве ќе на пом нав ме, одре де ни авто ри се сом
не ва ат и прет по ста ву ва ат де ка во Хо лан ди ја 
бро јот на ев та на зи ра ни те па ци ен ти е мно гу 
по го лем откол ку што се при ја ву ва. Кон тро
ла та не е цвр ста, по стои одре ден број слу чаи 
што не се при ја ву ва ат, па за тоа и не мо жат да 
се про ве рат. 

Тен ден ци ја та за ола ба ву ва ње на стро
га та за бра на на ев та на зи ја та по ле ка, но по
с то ја но се про би ва во за пад ни те оп штес
тва. Се збо ру ва за пра во то на од лу чу ва ње, 
пра во за до сто инс тве но уми ра ње. При фа
ќа ње то на пот по мог на то са мо у бис тво  аси
сти ра ње од ле кар е пр ви от че кор. Иа ко тоа 
не се сме та за ев та на зи ја, се пак гра ни ца та 
не е јас на и по стои сом не ва ње  во на чи нот 
на из ве ду ва ње на са мо у бис тва та – осо бе но 
ако па ци ен тот е тер ми нал но бо лен и не мо
же сам да го зе ме ле кот. Кол ку и да се вни
ма тел ни за ко но дав ци те во до не су ва ње на 
ва кви одред би, се пак по стои опас ност од 
та кана ре че на та лиз гач ка стр ми на. Во име 
на со о чу ва ње на до сто инс тво то на бол ни от, 
скра ту ва ње на не го во то па те ње и на не го
ва та фа ми ли ја, лес но мо же да се крие и фи
нан си ска ко рист на бол ни ца та или здрав
стве ни от си стем. Ова осо бе но ва жи за оние 
зем ји ка де што бро јот на во зрас на та по пу
ла ци ја е сè по го лем, а со тоа и ви си на та на 
средс тва та за нив но згри жу ва ње и ле ку ва
ње на хро нич ни бо ле сти, кои пра ктич но и 
не мо жат да се из ле чат. 

Во ма ке дон ско то но ви нарс тво со 
ко мен та ри те нај че сто се кри ти ку ва ат од
ре  де ни по ја ви или пак се ве ли ча ат одре
де ни сом ни тел ни ре зул та ти, кои, пак тре
ба да и се до пад нат на вла ста. 

Овојпат ќе се оби де ме да из бе га ме 
од овие шаб ло ни што су ве ре но вла де ат 
по дед на кво и во пи ша ни те и еле ктрон
ски те ме ди у ми. Ќе се за ни ма ва ме со не
што што са мо по се бе е ко мен тар.

Де но ви ве фар ма цев тска та ком па
ни ја „Ал ка ло ид” од Скоп је од бе ле жа ре
док ју би леј за овие про сто ри 75 го ди ни 
од по сто е ње то. Тоа се го ди ни на по сто јан 
по дем, при каз на за ма ла та ма ну фа кту ра 
што пре рас на во ги гант на ин ду стри ја та 
во Ма ке до ни ја и мно гу по ши ро ко во све
тот. Брен дот „Ал ка ло ид” де нес е ме ѓу ре
тки те фир ми по што ја поз на ва ат на ша та 
др жа ва.

Си те овие го ди ни фа бри ка та од Ск
оп је го гра де ше сво јот имиџ со сопс тве
ни си ли, со ка дар што из ник нат одвна тре, 
со до маш на па мет, за што не се жа леа 
средс тва. На тој на чин се из не дри тим кој 
ја прет ска жу ва уба ва та ид ни на  на ком па
ни ја та.

Ак ци о нер ско то друш тво „Ал ка ло ид” 
ста на во деч ка ком па ни ја во др жа ва та по 
си те па ра ме три и при мер ка ко и на кој 
на чин се гра ди фир ма што дол го ќе трае. 
Тоа уште се га е при мер ка ко се на пре ду
ва и ка ко се соз да ва име што ма ке дон ски 
се из го ва ра на мно гу ја зи ци во све тот ка
де стиг ну ва ат про из во ди те што из ле гу
ва ат од про из вод ни те ха ли.

Спле тка ни во се којд не вј е то кое со 
сво ја та ре ал ност не ни доз во лу ва да го 
ви ди ме она што ус пе ва. Впро чем, но ви
нар ска вест кај нас е ко га не ко ја фир ма 
ќе про пад не, ко га во не ко ја се про нај
де кри ми нал или во ко ја ра бот ни ци те 
штрај ку ва ат.

За да не за лу та ме во тоа си ви ло, еве 
го  „Ал ка ло ид” со сво ја та ус пеш на при каз
на да по ка же де ка сè е мож но. Ед но став
но, тре ба за тоа да има ви зи ја и еки па ко ја 
тоа ќе го ре а ли зи ра. „Ал ка ло ид”, за сре ќа, 
го има ше и ед но то и дру го то. Скром но, 
без мно гу пом па си те овие 75 го ди ни беа 
дел од рас те жот на ком па ни ја та во ко ја 
ра бо та  за до вол ни ра бот ни ци.

При ме рот на „Ал ка ло ид” тре ба да се 
сле ди. Од не го ќе тре ба да се иш му ку ва 
она што е по зи тив но, она што во ди на
пред и она што има перс пе кти ва. Спо ред 
„Ал ка ло ид”, тоа е де ви за та за ус пе хот.

Овој увод ник не е но ви нар ска кла
си ка за што не спом нав ме ни ту ед на пар
ти ја, ни ту свет ска кри за, уште по мал ку 
об је ктив ни и суб је ктив ни окол но сти, 
не    до стиг од средс тва, ви со ки да вач ки и 
слич но.

Да по са ка ме ва кви при каз ни и ва
кви ко мен та ри да го из ме стат тер кот врз 
ос но ва на кој но ви на ри те се га ги пи шу
ва ат ко мен та ри те.

      
   Р.Л.В.
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Чест и за до волс тво ми е што при сус
тву вам на II ин тер на ци о на лен ме ди цин ски 
кон грес на Фо ру мот на ме ди цин ски те  асо
ци ја ции на Ју го и сточ на Евро па СЕ ЕМФ во 
Не се бар. Ова е им по зан тен на стан на кој 
при сус тву ва ат око лу 700 ле ка ри од по ве ќе 
од 15 зем ји од овој ре ги он. Пре зен та ци и те 
беа на те ми кои се акту ел ни на свет ско ни во: 
дијабетесот и комп ли ка ци и те, кар ди о ва ску
лар ни бо ле сти, ин фе ктив ни и он ко ло шки 
бо ле сти беа на нај ви со ко на уч но ме ди цин
ско ни во. Во оваа при ли ка се за поз нав со 
мно гу еми нент ни ле кар ски ими ња од зем
ји теучес нич ки на СЕ ЕМФ кој, бла го да реј ќи 
на Ор га ни за ци о ни от од бор на Фо ру мот, на 
пре тсе да те лот, др Ан дреј Ке ха јов и ко пре
тсе да те лот проф. др Јо ван То фо ски, кој 
вп ро чем е и пре тсе да тел на ва ше то, Ма ке
дон ско то ле кар ско друш тво, на ви сти на бе
ше ор га ни зи ран на ви со ко про фе си о нал но, 
ме ди цин ско ни во.

На овој Кон грес го из не сов мо јот став 
за ме ди цин ска та про фе си ја во свет ски рам
ки, а тоа е де ка се га има мо дер на тех но ло
ги ја за транс порт и со вре ме на тех но ло ги ја 
за ин фор ма ци оно по вр зу ва ње кое по ве ќе 
не збли жу ва нас ле ка ри те низ све тов. Свет
ска та ме ди цин ска асо ци ја ци ја ра бо ти ток му 
за нив, прет ста ву вај ќи ја на се ка де ме ди цин
ска та про фе си ја и за лож би те на ле ка ри те 

за по до бра здрав стве на за шти та. На со ка та за 
си те нас ле ка ри те е де ка здрав је то на лу ѓе то, 
пре вен ци ја та во ле ку ва ње то е за ра ди здра ви 
на ции, а со тоа и на ма лу ва ње на тро шо ци те 
здрав стве ни те фон до ви и во раз ви е ни те и во 
не раз ви е ни те зем ји.

 Свет ска та ме ди цин ска асо ци ја ци ја ги 
по вр зу ва ле ка ри те од це ли от свет. Оваа го
ди на  па ту вав мно гу низ све тот, на се вер во 
Ос ло, на југ во Бра зил, на исток во Ја понија, 
на за пад до Чи ка го, во Евро па при сус тву вав 
на ЕФ МА...

Во о ду ше вен што сум ту ка, што во Не
се бар се срет нав со мно гу лу ѓе од Источ на 
Евро па. Ја разг ле дав ли ста та на чле но ви те 
од СЕ ЕМФ  и ви дов де ка има европ ски зем ји 
кои ве ќе се чле но ви, но има и та кви кои сè 
уште не се, а би са ка ле да би дат. Сме там де
ка ако се ко ја зем ја се прик лу чи во ра бо та та 
и со ра бо тка та со Свет ска та ме ди цин ска асо
ци ја ци ја тоа ќе би де на шата сил на ко нек ци ја 
со Свет ска та здрав стве на ор га ни за ци ја (СЗО), 
би деј ќи иа ко ние ра бо ти ме во раз лич ни ор
га ни за ции и асо ци ја ции, ра бо ти ме за на ше то 
сопс тве но членс тво, функ ци о ни ра ме за на
ши те сопс тве ни идеи и це ли. За сре ќа, не сме 
под по ли тич ко вли ја ние и не тре ба да би де ме. 
Здрав ство то во не кои зем ји, за жал, сè уште е 
под вли ја ние на по ли ти ка та, но мис лам де ка 
ме ди цин ска та про фе си ја ка ко ху ма на гран ка 

не смее да се по ли ти зи ра. Ние ле ка ри те тре
ба за ед но да ра бо ти ме, да се на до пол ну ва ме 
и над гра ду ва ме без раз ли ка на по ли тич ка та 
обо е ност за тоа што во по ли ти ка та по сто ја но 
има конф ли кти, а ме ди цин ска та про фе си ја е 
ху ма на и е во функ ци ја на лу ѓе то, па ци ен ти те, 
нив но то здрав је и оп шта та бла го со стој ба и ту
ка не смее да има гра ни ци. 

Ова е всуш ност мо ја по ра ка и за член
ки те на II ме ди цин ски от кон грес на источ но
е вроп ски те зем ји. Оваа бе ше до бра и не по
втор ли ва при ли ка и за ме не, да се за поз на ам 
со сè што се слу чу ва во овој дел од све тот. 
Мо рам да ка жам де ка на и дов на го ле ма под
го тве ност за со ра бо тка ме ѓу зем ји те во овој 
ре ги он. Им по зант ни беа и број ки те на зем
ји учес нич ки над 15 зем ји и тру до ви што беа 
пре зен ти ра ни. 

Се ра ду вам де ка ток му ов де го по чув
ству вав она што са кам да го гле дам во оваа 
про фе си ја, а тоа е со ра бо тка по ме ѓу зем ји те 
од ре ги о нот и тоа не са мо ме ѓу ле ка ри те и 
не са мо ме ѓу ме ди цин ски про фе си о нал ци. 
До кто ри те не ра бо тат са ми. Ним им тре ба со
ра бот ни ци за што во оваа об ласт е не оп ход
на тим ска  ра бо та, а таа ба ра функ ци о на лен 
си стем од до кто ри, се стри, фар ма це вти, фи
зи о те ра пе вти, сто ма то ло зи, па ду ри и со ци
јал ни те ра бот ни ци. Тоа од при чи на што си те 
ние ра бо ти ме за здрав је то на лу ѓе то. Би би ло  

из во нред но ако на пра ви ме до бра али јан са 
по ме ѓу здрав стве ни те ра бот ни ци, про фе
си о нал ци, би го на ре кол ме ди цин ско со
јуз ниш тво. Кол ку по ве ќе ра бо ти ме за ед но, 
тол ку по ве ќе че ко ри мо же ме да по ми не ме. 
Лу ѓе то во овој ре ги он, во оваа ор га ни за ци ја, 
од нос но на II ин тер на ци о на лен ме ди цин ски 
кон грес на зем ји те од Ју го и сточ на Евро па 
 СЕ ЕМФ се мно гу актив ни. Тоа го ви дов од 
нив ни те пре зен та ции, од нив ни те актив но
сти и за лож би. 

ВО О Ду ШЕ ВЕН СуМ ОД ОНА ШТО ГО ВИ ДОВ

II КОНГ РЕС НА МЕ ДИ ЦИН СКИ ТЕ АСО ЦИ ЈА ЦИИ ОД ЈУ ГО И СТОЧ НА ЕВ РО ПА

ЗДРАВ ЈЕ ТО ПРИ О РИ ТЕТ 
НА СИ ТЕ ВО ОПШ ТЕС ТВО ТО

фе си о на лен“,  со пре да вач др Олег Мус лиу 
од Укра и на, „Ви ен ска дек ла ра ци ја на Европ
ска та ме ди цин ска сту дент ска асо ци ја ци ја“, 
со пре да вач Елиф Ке лес ЕМ СА; „Искус тва та 
во ра бо та та на ам бу лантско то здрав ство во 
Минск“, со пре да вач  др Дзим три Сха у тсу од 
Бе ло ру си ја; „Пор туг ла ски финан си ски си стем 
на здрав стве на за шти та“, со пре да вач Пе дро  
Но ри е га од Пор ту га ли ја,  „На со ки во ид ни от 
пер и од за раз во јот на здрав стве на та за шти
та во ле гал ни рам ки во Ср би ја, со пре да вач 
проф. др Тат ја на Ра до сав ље виќ од Ср би ја“; 
Бу гар ска фар ма цев тска уни ја – ви зии на на
ци о нал на та по ли ти ка за дро га“, со пре да вач 
Ми рос лав Нен чев од Бу га ри ја и „Здрав стве
ни те ре фор ми и фи нан си ра ње во Бу га ри ја“, 

СЕД НИ ЦА НА БОР ДОТ НА ФО РУ МОТ 
НА ЛЕ КАР СКИ АСО ЦИ ЈА ЦИИ НА ЗЕМ
ЈИ ТЕ НА ЈУ ГО И СТОЧ НА ЕВ РО ПА

ПРОФ. Д-Р 
ЈО ВАН ТО ФО СКИ- 
ДО БИТ НИК НА 
ПРЕСТИжНОТО 
ПРИЗНАНИЕ 
ЗА ОСОБЕНО 
ИСТАКНАТ ЛЕКАР 

(Продолжение од стр. 1)

настани

Охрид, во ју ни 2011 го ди на. Тие беа ис
пра те ни до си те ле кар ски здру же ни ја.

Ви со ко то приз на ни е то што го до би 
проф. др Јо ван То фов ски исто вре ме но е 
приз на ние и на Македонското лекарско 
друштво кое од своето постоење ко н ти
нуирано е еден од главните носители на 
развојот и унапредувањето на ме ди цинс
ката струка и наука и етика, за ма ке дон
ска та ме ди ци на, за неј зи ни от раз вој и до
стиг ну ва ња. Тоа си гур но ќе би де пот тик 
за но ви те ге не ра ции ле ка ри за оствару
ва ње на уште по до бри ре зул та ти.

Признанијата кои едноглсано им 
ги додели Бордот на СЕЕМФ на проф.др 
Јован Тофоски и на проф. др Генчо Начев, 
според критериумите, ќе бидат причина 
за одржување на високите критериуми 
за доделување на ваквите признанија 
во иднина на лекарите од Југоисточна 
Европа.

На сед ни ца та на Бор дот на СЕ ЕМФ е 
до не се на од лу ка за при ем на Бе ло ру си
ја, Гру зи ја и Укра и на ка ко но ви член ки на 
Фо ру мот на ле кар ски те асо ци ја ции од Ју
го и сточ на Евро па. На тој на чин оваа асо
ци ја ци ја се га има 18 зем јичлен ки.

(Продолжение од стр. 1)

со пре да вач др Ан дреј Ке ха јов. 
На тр ка лез на та ма са на II ме ѓу на ро ден 

кон грес на фо ру мот на зем ји те од Ју го и сточ
на Евро па бе ше до не се на Дек ла ра ци ја за 
ор га ни за ци ја та на здрав стве ни те си сте ми. 
Сле деј ќи ги ос нов ни те прин ци пи и од го
вор но сти на Свет ска та здрав стве на ор га ни
за ци ја и Свет ска та ме ди цин ска асо ци ја ци ја, 
ка ко и при о ри те ти те и на со ки те за раз вој на 
единс тве на европ ска стра те ги ја 2020, пре
став ни ци те на зем ји течлен ки, учес ни ци на 
II ме ѓу на ро ден кон грес на фо ру мот на зем
ји те од Ју го и сточ на Евро па, се из јас ни ја за  
ини ци ра ње на оп што де лу ва ње за про мо ви
ра ње на здрав је то и бла го со стој ба на гра ѓа
ни те од це ли от ре ги он, ра бо та на соз да ва ње 
по до бри ус ло ви на ква ли те тот на жи вот на 
жи те ли те во ре ги о нот, ра бо та на по до бру
ва ње на здрав стве на та за шти та, оси гу ру вај
ќи екс перт ски оце ни, ана ли зи и ре ше ни ја на 
кон крет ни проб ле ми, со ам би ци ја за ре ал но 
учес тво во здрав стве на та по ли ти ка на со од
вет ни те стра ни. Во че твр та та точ ка од Дек

Д-Р Wonchat SubhachaturaS, ПРЕ ТСЕ ДА ТЕЛ НА СВЕТ СКА ТА 

Др Вончат Субхачатурас, пре тсе да тел на 
Свет ска та ме ди цин ска асо ци ја ци ја

Проф. др Генчо Начев, вториот добитник 
на признанието за истакнат лекар 

Дел од учесниците на II Конгрес на СЕЕМФ

пре да вач др Аиз хан Са ди ко ва од Ка зах стан; 
„Гло ба ли за ци ја и но ви пре диз ви ци во здрав
стве на та за шти та, уло га та на про фе си о нал
ни те ор га ни за ции на ле ка ри те кои се за ни
ма ва ат со нив“, со пре да вач Пе те рис Апи нис 
од Ла тви ја, „Де сет те прин ци пи на ле ка ри те и 
ме на џе ри те“; со пре да вач  проф. др Тзе ко
мир  Во де нит ча ров од Бу га ри ја, „При стап кон 
ре фор ми те на си сте мот на јав но то здрав ство 
во Укра и на: кон цеп ту а лен, си стем ски и про

ла ра ци ја та се ве ли: „Ќе по мог не ме здрав је то 
да ста не при о ри тет на це ло то оп штес тво и 
ор га ни те на упра ва та, нев ла ди ни от се ктор, 
гра ѓа ни те, ака дем ска та јав ност и си те дру ги 
за ин те ре си ра ни стра ни”.

Оцен а на си те учес ни ци на II кон грес 
е де ка тој бе ше по ве ќе од про фе си о на лен 
на стан, со ка ра кте ри сти ки на ви со ка кул ту
ро ло шка сред ба, ко ја од ме ди цин скопро
фе си о нале н ас пект бе ше мно гу по лез на за 
при сут ни те ле ка ри, а пре диз ви кот да се со ра
бо ту ва без при сус тво на по ли тич ки мо ти ви, 
во мир и во ду хот на при ја телс тво и ус пеш на 
со ра бо тка,  Фо ру мот го ста ва во уло га на рам
но пра вен парт нер на Европ ска та и на дру ги те 
ин тер на ци о нал ни ле кар ски асо ци ја ции.

аа и др Вон чат Суб ха ча ту рас, пре тсе да тел 
на Свет ска та ле кар ска асо ци ја ци ја, др Бер
нар дус Ган тер, гла вен со вет ник на Свет ска та 
здрав стве на ор га ни за ци ја,  др Пе те рис Апи
нис од Ла тви ја, кој е  пре тсе да тел на здру же
ни е то на ле ка ри те од Ла тви ја и гла вен уред
ник на спи са ни е то World Medical Journal, 
пре тсе да те лот на Здру же ни е то на ме ди цин
ски те се стри на Бу га ри ја и дру ги.

На Кон гре сот при сус тву ваа око лу 700 
ле ка ри, од кои 50 беа по ви ка ни пре да ва чи, 
со исто тол ку пре зен ти ра ни тру да и одре ден 
број на по стер пре зен та ции. Глав ни те ми на 
овој ме ди цин ско на у чен со бир беа: ди ја бе тис 
и комп ли ка ции, кар ди о ва ску лар ни за бо лу ва
ња, ин фе ктив ни и он ко ло шки за бо лу ва ња. 
Мо де ра то ри на од дел ни се сии беа и проф. 
др Го це Спа сов ски  и проф. др Зоран Гу чев. 
За од бе ле жу ва ње е тр ка лез на та ма са ко ја се 
одр жа во рам ки те на Кон гре сот и тоа на те ма: 
„Здрав стве ни ре фор ми и фи на нси ра ње”. Беа 
пре зен ти ра ни 15 те ми со око лу 40 учес ни ци. 
Прв на тр ка лез на та ма са, на при сут ни те им се 
обра ти др Вон чат Суб ха ча ту рас кој во име то 
на Свет ска та ме ди цин ска асо ци ја ци ја ги пре
зен ти ра ше искус тва та и це ли те спо ред кои 
функ ци о ни ра Свет ска та ме ди цин ска асо ци
ја ци ја. По тоа сле ду ваа те ми те: „По ли тич ки и 
здрав стве ни ре фор ми: прет ста ву ва ње на ка
пи та ци и те во при мар на та здрав стве на за шти
та слу чаи и сту дии во Ма ке до ни ја и Ср би ја“, 
со пре да вач др Вла ди мир Ла за ре вик, од 
Свет ска та здрав стве на ор га ни за ци ја; Без бед
ност на па ци ен ти те и ме ди цин ски гре шки, со 
пре да вач проф. др Јо ван То фо ски од Ма ке до
ни ја; „Здрав стве на ле гис ла ти ва по ме ѓу при
о ри те ти и псевдопри о ри те ти“, со пре да вач 
проф. др Ве се лин Бо ри сов од Бу га ри ја; ин те
гра ци ја на на ци о нал на та ме ди цин ска асо ци
ја ци ја на Ка зах стан во свет ска та за ед ни ца, со 

На отворањето на Конгресот: др Вончат Субхачатурас и организациониот одбор проф. др 
Јован Тофоски, др Андреј Кехајов и проф. др Владимир Овчаров
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По треб но е да се истак не те шко ти ја та во 
кре и ра ње то про фил на лу ѓе кои из вр шу ва
ат на сил ни дејс тва на ра бот но то ме сто и да се 
пре поз на ат ри зи ци те по вр за ни со ге не ра ли зи
ра ње и сте ре о ти пи зи ра ње на оваа об ласт. Во 
Обе ди не то то Кралс тво из ве шта и те по ка жу ва ат 
де ка по ме ѓу ед на че твр ти на и ед на по ло ви на 
од пер со на лот на На ци о нал на та здрав стве на 
служ ба (NHS) при ја ву ва ат зна чи тел но рас тројс
тво по вр за но со ра бо та та. Спо ред из ве шта и те/
прег ле ди те на др жа ва та, мно зинс тво то здрав
стве ни ра бот ни ци иску си ле ба рем ед наш ин
ци дент на фи зич ко или пси хич ко на силс тво во 
прет ход на та го ди на: 75,8% во Бу га ри ја; 67,2% во 
Ав стра ли ја; 61% во Јуж на Афри ка; приб лиж но 
48% во Пор ту га ли ја (60% во здрав стве ни те цен
три и 37% во бол ни ци те); 54% во Тај ланд; 46,7% 
во Бра зил (4). На силс тво то на ра бот но то ме сто е 
пре поз на ен ге не ра тор на пост тра у мат ско стрес
но рас тројс тво (PTSD) и спо ред истра жу ва ња та, 
ме ѓу 40% и 70% од жр тви те при ја ву ва ат зна чи
тел но ни во на PTSD симп то ми (3).

При чи ни за еска ли ра ње на проб ле мот 
со на силс тво то

Пос лед ни ве го ди ни на силс тво то во зд рав
ст ве ни от се ктор се зго ле ми по ра ди раз лич ни 
при чи ни. Од ед на ге не рал на глед на точ  ка, при
чи ни те за на силс тво то на ра бот но то ме сто се 
иден ти фи ку ва ни во три глав ни об ла сти: ор га
ни за ци ско, оп штес тве но и ин ди ви ду ал но ни во. 
При чи ни те се сло же ни и комп лекс ни на та ков 
на чин што при до не су ва ат за по ја ва на на силс
тво, но мо же по ши ро ко да му се при пи шат и на 
аку му ли ра ње то на стре сот и тен зи ја та кај здрав
стве ни те про фе сии под при ти сок на оп штес тве
ни те проб ле ми и ре фор ми те во здрав стве ни от 
си стем.

При чи ни за на силс тво на ор га ни за ци
ско ни во

Спо ред ILO, здрав стве ни те ра бот ни ци се 
со ви сок ри зик да иску сат на силс тво на ра бо
та, вклу чу вај ќи ре чи си ед на че твр ти на од си те 
на сил ни дејс тва на ра бот но ме сто што се слу чу
ва ат во здрав стве ни от се ктор (4). ILO збо ру ва за 
сил на ко ре ла ци ја ме ѓу на силс тво то на ра бот но
то ме сто и про фе си и те што се по вр за ни со ви
сок сте пен на стрес. По стој но то или те ков но то 
пре стру кту ри ра ње  на здрав стве ни те си сте ми, 
не до сти гот од вра бо те ни, ни ски те пла ти и ра бо
та та во сме  ни се фа кто ри што пре диз ви ку ва ат 
ран ли  вост и стрес кај здрав стве ни те ра бот ни ци. 
На  по рот на ра бо та до ве ду ва до ви со ки тро шо  ци 
во смис ла на стап ка на бо ле сти и за гу ба на ра
бот ни ци, со што се зго ле му ва то ва рот врз оние 
кои оста ну ва ат.

Ко ре ла ци ја та ме ѓу на силс тво то и стре сот е 
зна чај на не са мо со сво јот ефект врз се кој ра бот
ник, ту ку и за ра ди одре ду ва ње на гло бал ни от 
им пакт на стре сот и пос ле дов но на на силс тво то 
врз здрав стве ни от си стем и ор га ни за ции. 

Вр ска та ме ѓу на силс тво то и стре сот го  по
тен ци ра зна че ње то на разг ле ду ва ње на  проб
ле ми те на ор га ни за ци ско ни во кои мо  же да 
при до не сат за стрес на ра бот но то ме с то кај 
здрав стве ни те ра бот ни ци. Имп ле мен та ци ја та на 
про ме ни те за да се на ма ли стре сот би ги на ма
ли ла зго ле ме ни те тро шо ци и ком про ми ти ра на
та ефи кас ност пре диз ви ка на од на силс тво то на 
ра бот но то ме сто.

При чи ни за на силс тво на оп штес тве но 
ни во

Важ но е да се приз нае де ка јав но то мис ле
ње за уло га та на до кто рот е не јас на и за маг ле на 
пос лед ни ве го ди ни од мно гу те проб ле ми асо
ци ра ни со мо дер на та ме ди ци на и здрав стве на 
гри жа. На до кто ри те по ве ќе не се гле да ка ко 
на јав ни слу ги по све те ни на спа су ва ње жи во ти 
и обез бе ду ва ње трет ман, ту ку ка ко на жр тве ни 
јар ци за проб ле ми ка кви што се по ка чу ва ње на 
тро шо ци те за здрав стве ни те ус лу ги и пре на тру
пу ва ње во бол ни ци те и ме ди цин ски те ин сти ту
ции. Ка ко пос ле ди ца, по греш но на со че ни от бес 
кон до кто ри те че сто па ти до ве ду ва до на сил ни 
ин ци ден ти. 

Ле ка ри те се при ну де ни да ја пре зе мат уло
га та на глас ни ци на не со од ве ни от здрав ствен 
си стем. Тие че сто па ти мо ра да им об јас ну ва ат 
на па ци ен ти те де ка ле ко ви те кои им се по треб
ни не ги по кри ва или не се одо бре ни од нив но то 
оси гу ру ва ње. Исто та ка, на до кто ри те им се вр
за ни ра це те ко га па ци ен ти те се жа лат на дол го то 
че ка ње по ра ди не со од ве ни от број вра бо те ни, 
не до вол ни те ре сур си и ме ста та за трет ман. Ка ко 
што рас тат тро шо ци те за здрав стве на та гри жа, а 
ме ди цин ска та тех но ло ги ја про гре сив но ста ну ва 
сè по ска па, та ка до кто ри те се зна чи тел но обре
ме не ти или пре оп то ва ре ни со зго ле мен ри зик 
за на силс тво на ра бот но то ме сто по ра ди не за
до волс тво то на па ци ен ти те.

При чи ни за на силс тво на ин ди ви ду ал но 
ни во

Спо ред ILO, здрав стве ни те ра бот ни ци се 
со тен ден ци ја да ја ран ги ра ат лич но ста или ка
ра кте рот на  па ци ен тот ка ко гла вен фа ктор за 
на силс тво. Сту ди и те по ка жа ле де ка нај че сти 
пре диз ви ку ва чи на актот на на силс тво во здрав
стве ни от се ктор се дол го то че ка ње и не за до
волс тво то од до би е ни от трет ман (1). Сту ди и те на
ве ду ва ат де ка не тр пе ни е то што го при дру жу ва 
вре ме то на че ка ње мо же да вклу чу ва кул ти ви
ран еле мент. Ко га не ко ја по пу ла ци ја ќе иску си 
ком про ми ти рач ко чув ство за без бед но ста и си
гур но ста во еден про дол жен пер и од, мо же да се 
раз ви јат нор ми и мо стри на од не су ва ње што ќе 
ја пот тик нат тен ден ци ја та кон на сил но од не су
ва ње. Вло шу ва ње то на еко ном ска та или без бед
нос на си ту а ци ја на ед на зем ја соз да ва ус ло ви во 
кои ле ка ри те се гри жат за па ци ен ти те кои се по
го де ни од фи зич ка та и мен тал на бол ка или бе да 
во сво ја та око ли на. Ова зго ле ме но нес по којс тво 
кај па ци ен ти те по тен ци јал но мо же да ги из ло жи 
до кто ри те во бол ни ци те и здрав стве ни те до мо
ви на на сил ни дејс тва на ра бот но то ме сто. 

Фор му ли ра ње на стра те ги ја
Ко га се во ста но ву ва стра те ги ја за спра ву

ва ње со на силс тво то на ра бот но то ме сто зна чај
но е да се ана ли зи ра ат по тек ло то и фа кто ри те на 
ри зик за стрес на ра бот но то ме сто и на сил ни те 
дејс тви ја во иди ви ду ал ни те за ед ни ци со цел да 
се иден ти фи ку ва ат при о ри те ти те за до де лу ва
ње, ало ци ра ње средс тва и ре сур си и да се раз
ви јат со од вет ни и ефи кас ни по ли ти ки.

Зас но ва но на мно гу раз но вид ни сту дии, 
ILO и дру ги те ин тер на ци о нал ни ор га ни за ции 
пре по ра чу ва ат мул ти фа це ти ран при стап кој што 
ги ин те гри ра ин тер вен ци и те на ор га ни за ци ско, 
оп штес тве но и ин ди ви ду ал но ни во, со ја сен фо
кус на пре вен тив на та ак ци ја. Ре фор ми ра ње то 
во об ла ста на за ко но дав ство то, без бед но ста, со
би ра ње то по да то ци, обу ка та, фа кто ри те од око
ли на та, јав на та свес ност и фи нан си ски те сти му
ла ции се по треб ни со цел ус пеш но спра ву ва ње 
со овој проб лем (1, 2). 

Исто та ка, зна чај на е со ра бо тка та ме ѓу раз
лич ни те ак ци о не ри, вклу чу вај ќи  ги вла ди те, на
ци о нал ни те ме ди цин ски здру же ни ја, бол нич ки 
уста но ви од јав но то здрав ство, ме наџ мен тот, 
оси гу ри тел ни те ком па нии, еду ка то ри те и обу
чу ва чи те, истра жу ва чи те и по ли ци ја та. Ка ко 
прет став ни ци на ле ка ри те, на ци о нал ни те ме ди
цин ски здру же ни ја не са мо што тре ба да има ат 
актив на уло га во бор ба та со на силс тво то, ту ку 
тре ба да ги охра бру ва ат да дејс тву ва ат и дру ги
те клуч ни фрак ции. По све те но ста и со ра бо тка та 
на се ко ја един ка е им пе ра тив за ефи кас но да се 
за фа ти во ко стец со на ши ро ко рас про стра не ти
от проб лем на на силс тво на ра бот но то ме сто во 
здрав стве ни от се ктор.

Ин тер вен ции на со че ни про тив на силс
тво то во здрав стве ни от се ктор

Врз ос но ва на ана ли за та на из ве шта и те 
од зем ји те, ILO пре по ра чу ва де ка ин тер вен ци
и те про тив на силс тво то на ра бот но то ме сто во 
здрав стве ни от се ктор тре ба да се фо ку си ра ат 
на: а) оп шти ус ло ви во оп штес тво то и во ле гал
ни те рам ки; б) нор ма тив ни ин тер вен ции, ка кви 
што се упат ства и спо соб ност/ком пе тен ции за 
ме наџ мент; в) ин тер вен ции на око ли на та и на 
ин ди ви ду ал но ни во (4).

Исто та ка, се пре по ра чу ва зем ји те да 
поч нат со по диг ну ва ње на све ста за проб
ле мот и гра де ње по го ле мо раз би ра ње ме ѓу 
здрав стве ни те про фе си о нал ци за при чи ни те 
и при друж ни те ри зи ци за на силс тво то на ра
бот но то ме сто.

Пре по ра ки на Свет ска та ме ди цин ска 
асо ци ја ци ја

Ед на дек ла ра ци ја за на силс тво то во здрав
стве ни от се ктор што е пред ло же на за усво ју ва
ње од Свет ска та ме ди цин ска асо ци ја ци ја да ва 
де тал ни стра те ги ски пре по ра ки. Дек ла ра ци ја
та се за ла га и ба ра на ци о нал ни те ме ди цин ски 
здру же ни ја да ги охра бру ва ат здрав стве ни те 
ин сти ту ции да имп ле мен ти ра ат пре вен тив ни 
стра те гии про тив на силс тво то. Пре вен тив ни те 
стра те гии тре ба да вклу чу ва ат, ме ѓу дру го то, ит
но при ја ву ва ње на на силс тво и одре ден план за 
ак ци ја про тив на сил ни те ин ци ден ти.

Дек ла ра ци ја та по на та му пре по ра чу ва на
ци о нал ни те при о ри те ти и огра ни чу ва ња на ме
ди цин ска та гри жа да би дат јас но адре си ра ни 
од вла ди ни те ин сти ту ции со цел да се на ма ли 
не за до волс тво то на па ци ен ти те. По на та му, ра
ко во ди те ли те, ди ре кто ри те на здрав стве ни те 
се кто ри да усво јат став за нул тато ле ран ци ја на 
за ка ни те и дејс тва та на на силс тво. 

Тре ба да се обез бе дат раз лич ни фор ми на 
со ве ту ва ња и под др шка за чле но ви те на пер со

на лот кои би ле жр тви на за ка ни за на силс тво 
или на сил ни на па ди за вре ме на ра бо та. Ко га 
тоа е умес но, јав но ста тре ба да би де ин фор ми
ра на за на сил ни те случ ки со цел да се по диг не 
свес но ста.

На ци о нал ни те ме ди цин ски здру же ни ја 
тре ба да ло би ра ат за ос но ва ње си сте ми за из ве
сту ва ње што ќе им овоз мо жат на здрав стве ни те 
ра бот ни ци да при ја ву ва ат, ано ним но и без ре
пре са лии, ка кви и да би ло за ка ни или на сил ни 
ин ци ден ти. Та кви те си сте ми тре ба да би дат упо
тре бе ни за да се ана ли зи ра ефи кас но ста од пре
вен тив ни те стра те гии, а по да то ци те тре ба да се 
со би ра ат, сни ма ат и за бе ле жу ва ат.

За кон ска та при ме на тре ба да им да де ви сок 
при о ри тет на чи но ви те на на силс тво во здрав
стве ни от се ктор, а тре ба да се на мет нат, од нос
но да се во ве дат без бед нос ни мер ки. Тре ба да 
се имп ле мен ти ра ру тин ска ре ви зи ја за ри зи кот 
од на силс тво за да се иден ти фи ку ва ат ви со ко
ри зич ни те ра бот ни ме ста и ло ка ции. Бол нич ки
от пер со нал тре ба да би де до бро обу чен за да 
пре поз нае и пред ви ди ви со ко ри зич ни си ту а ции 
и тре ба да би де охра бру ван од ме наџ мен тот да 
би де прет паз лив. Исто та ка, тре ба да се про мо
ви ра не гу ва ње то на здра ви од но си ме ѓу ле ка рот 
и па ци ен тот и ефи кас на ко му ни ка ци ја.

Про сто ри и те за че ка ње на ме не ти за па ци
ен ти те тре ба да се ком фор ни и да им овоз мо жу
ва ат не о гра ни чен при стап до то а ле ти те и дру ги
те по треб ни про сто рии.

Си стем кој што ќе им овоз мо жи на не за до
вол ни те па ци ен ти да до ста ву ва ат поп ла ки и да 
до би ва ат со од вет ни и на вре ме ни од го во ри исто 
та ка мо же да пос лу жи при на ма лу ва ње на за гри
же но ста или нес по којс тво то кај па ци ен тот и да 
при до не се за мир на и не у трал на око ли на.

Дек ла ра ци ја та, исто та ка, ги охра бру ва 
вл а ди те да рас пре де лат средс тва со цел да се 
им п ле мен ти ра ат ре фор ми те во здрав стве ни от 
си с тем.

Зак лу чо ци
Ка ко гло ба лен проб лем на на силс тво то 

во здрав стве ни от се ктор про дол жу ва да му се 
обр ну ва вни ма ние низ це ли от свет на раз лич ни 
на чи ни и од раз лич ни ак ци о не ри. Не ма бе га
ње од приз на ва ње то де ка, иа ко се ко ја пар ти ја 

НА СИЛС ТВО ТО ВО ЗДРАВ СТВЕ НИ ОТ 
СЕ КТОР – ГЛО БА ЛЕН ПРОБ ЛЕМ

се на де ва де ка неј зи ни те на по ри ќе го на ма лат 
на силс тво то врз здрав стве ни те про фе си о нал ци, 
еден по се оп фа тен план си гур но ќе има по го лем 
ус пех во на ма лу ва ње то на овој фе но мен. Та кви
от план ба ра ши ро ка со ра бо тка и актив но вклу
чу ва ње на си те за сег на ти. Пар ти и те мо ра за ед
нич ки да ра бо тат за да вос по ста ват пре вен тив ни 
пла но ви, што ќе би дат ру тин ски ева лу и ра ни за 
да се оце ни ефи кас но ста и да се иден ти фи ку ва ат 
об ла сти те на кои им е по тре бен на пре док. До
вол на со ра бо тка и гра де ње цвр сти по ли ти ки и 
рам ки ќе по мог нат за зна чи тел но на ма лу ва ње 
на на силс тво то во здрав стве ни от се ктор.

Dr. Yoram Blachar,
Israel Medical Association
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ИН ТЕРВ ЈУ НА Д-Р НИ КО ЛА БА КРА ЧЕВ СКИ, ДИ РЕ КТОР НА 
СПЕ ЦИ ЈАЛ НА ТА КАР ДИ О ЛО шКА БОЛ НИ ЦА ВО ОхРИД

Спе ци јал на та кар ди о ло шка бол ни ца во 
Охрид во пос лед ни ве го ди ни бе ле жи ви стин ски 
по дем. Се зго ле му ва ат про це ду ри те ка ко и бро
јот на па ци ен ти те што ги ко ри стат ус лу ги те. За 
до се гаш ни те ус пе си, за пла но ви те и проб ле ми те 
раз го ва рав ме со ди ре кто рот на бол ни ца та, др 
Ни ко ла Ба кра чев ски.

ЛВ: За во дот за кар ди о ва ску лар ни за бо лу
ва ња пре рас на во вто ра спе ци јал на кар ди о ло ш
ка бол ни ца во Ма ке до ни ја. Таа де нес ги ре ша ва 
и нај те шки те кар ди о ло шки за бо лу ва ња, се вгра
ду ва ат стен то ви, се пра ви ко ро на ро гра фи ја  на 
пациенти од те ри то ри ја та на ју го за пад ни от дел 
од  Ма ке до ни ја, па ду ри и со сед ни те зем ји. Кол
ку сте за до вол ни со се гаш ни те актив но сти на 
кар ди о ло шки от за вод?

Др Ба кра чев ски: Од ју ни 2006 во на ша та 
уста но ва по крај не и нва зив на кар ди о ло ги ја и ре
ха би ли та ци ја, поч на да функ ци о ни ра ра бот на та 
еди ни ца за ин тер вент на кар ди о ло ги ја. Со тоа за 
мно гу ку со вре ме се зго ле ми ја пер фор ман си те 
на на ша та уста но ва. Се во ве доа но ви про це ду
ри и по стап ки (ди јаг но стич ки и те ра пев тски) 
што при до не се по сто ја но да рас те на бро јот на 
тре ти ра ни па ци ен ти и бро јот на про це ду ри и 
по стап ки (ди јаг но стич ки и те ра пев тски). Што се 
од не су ва до ва ша та кон ста та ци ја за по кри ва
ње на ју го за пад ни от ре ги он во Ма ке до ни ја, ќе 
ве ко ри ги рам со фа ктот што ние сме единс твен 
цен тар за кар ди о ва ску лар на ре ха би ли та ци ја во 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, а, исто та ка, и пред во
ве ду ва ње на од де лот за ин тер вент на кар ди о
ло ги ја и во де лот на не ин ва зив на кар ди о ло ги ја 
имав ме па ци ен ти од ре чи си це ла та те ри то ри ја 
на др жа ва та и со сед на Ал ба ни ја. Што се од не су
ва, пак, до ин тер вент на та кар ди о ло ги ја, ние пре
рас нав ме во ре ги о на лен цен тар кој ги по кри ва 
гра до ви те во ју го за пад ни от ре ги он, за ре ша ва
ње на акут ни ми о кард ни ин фар кти со  при мар
на пер ку та на ин тер вен ци ја. Што се од не су ва до 
еле ктив ни те слу чаи на кои им е по треб на ин ва
зив на ди јаг но сти ка и трет ман,  има ме па ци ен ти 
од це ла та зем ја. Со она што до се га е на пра ве но 
за до во лен сум ка ко во пог лед на ква ли те тот на 
здрав стве ни ус лу ги што ги да ва,  та ка и во пог
лед на бро јот на па ци ен ти што ги опс лу жу ва.

ЛВ: Од ка кво зна че ње е бол ни ца та  за ре ги
о нот и во оп што за Ма ке до ни ја?

 Др Ба кра чев ски: На ша та уста но ва е вто
ра бол нич ка уста но ва во Ма ке до ни ја во си сте
мот на јав но здрав ство ко ја се за ни ма ва со кар
ди о ва ску лар на ме ди ци на.

Во де лот на кар ди о ва ску лар ната ре ха би
ли та ци ја, ка ко што ка жав, ние сме сè уште единс

ПРЕ РАС НАВ МЕ ВО 
РЕ ГИ О НА ЛЕН ЦЕН ТАР 

тве на уста но ва ко ја се за ни ма ва со оваа проб ле
ма ти ка.

Во об ла ста на ин ва зив на та и не ин ва зив на
та кар ди о ло ги ја не скром но е да ка жам де ка го 
по кри ва ме по ши ро ки от ју го за па ден дел на Ма
ке до ни ја со гра до ви те Охрид, Стру га, Ки че во, Ре
сен, Би то ла, Де бар, Ма ке дон ски Брод и При леп, 
ка ко и со сед ни те гра до ви на Ре пуб ли ка Ал ба ни
ја: По гра дец и Кор ча со око ли на та. Бла го да ре ние 
на отво ра ње на од де лот за ин тер вент на кар ди о
ло ги ја ус пе ав ме да овоз мо жи ме брз, на вре мен 
и ефи ка сен трет ман на па ци ен ти со аку тен ми о
кар ден ин фаркт и не ста бил на ан ги на, а со тоа да 
ја на ма ли ме мор та ли тет на та и мор би ди тет на та 
стап ка кај по пу ла ци ја та од овој ре ги он. Ка ко што 
е поз на то фа кто рот вре ме е нај си лен пре ди ктор 
на пре жи ву ва ње кај па ци ен ти те коишто има ат 
аку тен ми о кар ден ин фаркт.

Со за до волс тво мо жам да истакнaм де ка за 
па ци ен ти те од Охрид и Стру га ус пе ав ме  “Door 
to balloon time”, од нос но вре ме то од по че то кот 
на симп то ми те до вос по ста ву ва ње то на нор ма
лен ко ро на рен про ток, да го све де ме на 90 или 
по мал ку ми ну ти, што прет ста ву ва кла са I пре по
ра ка и спо ред ACC/AHA, и спо ред ESC при трет
ма нот на аку тен ми о кар ден ин фаркт. Вло жив ме 
огром ни на по ри пре ку еду ка тив ни пре зен та
ции, че сти со ста но ци и ме ѓу себ ни кон та кти со 
си те суб је кти ин вол ви ра ни во здрав стве на та не
га на па ци ен ти те со АМИ во овие два гра да  (ин
тер ни од де ле ни ја, ма тич ни ле ка ри, еди ни ци за 
бр за по мош, здрав стве ни до мо ви, МЛД и ЛКМ, 
ор га ни зи ра ње на еду ка тив ни пре да ва ња за па
ци ен ти) да вос по ста ви ме ефи ка сен си стем за бр
зо и ко ор ди ни ра но ре ша ва ње на со стој би те кои 
мо жат да го за гро зат жи во тот на па ци ен ти те.

Пос лед ни те две го ди ни за бе ле жу ва ме од
лич ни ре зул та ти во скра ту ва ње на „Door to bal
loon” вре ме то кај па ци ен ти те со АМИ кои до а ѓа
ат од Ки че во и Ре сен, и бе ле жи ме доб ли жу ва ње 
на вре мен ски от ли мит од 90 ми ну ти кај па ци ен
ти те кои до а ѓа ат од Би то ла и Де бар.

Од дру га стра на, во ве ду ва ње то на од де
лот за Ин тер вент на кар ди о ло ги ја во Охрид ка ко 
вто ра уста но ва по Кли ни ка та за кар ди о ло ги ја во 
Скоп је овоз мо жи скра ту ва ње на ли ста та на че
ка ње кај па ци ен ти те за еле ктив ни про це ду ри. 
Оваа ли ста на че ка ње ко ја не ко гаш зна е ше да 
би де по дол га од 6 ме се ци се га е скра те на на са
мо не кол ку не де ли.

По крај стен ти ра ње то на ко ро нар ни те ар
те рии, во на ша та ка те те ри за ци о на ла бо ра то ри ја 
со го лем ус пех се из ве ду ва и ба лон ди ла та ци ја и 
стен ти ра ње на ка ро тид ни ар те рии и пер и фер ни 
ар те рии на но зе те, што овоз мо жи ра пи ден раз
вој на ан ги о ло ги ја та и ва ску лар на та ме ди ци на.

ЛВ: Ка ква е  ва ша та со ра бо тка со Кли ни ка 
за кар ди о ло ги ја во Скоп је?

Др Ба кра чев ски:  Ќе би дам искрен и ќе 
на по ме нам де ка по че то кот на ра бо та на Од де
лот за ин тер вент на кар ди о ло ги ја во Охрид до
ве де до одре де ни не до раз би ра ња по ме ѓу нас 
и Уни вер зи тет ска та кли ни ка за кар ди о ло ги ја 
Скоп је и на не кој на чин бе ше раз ни ша на дол
го го диш на та плод на со ра бо тка. Ме ѓу тоа кон та
кти те, кон сул та ци и те, раз ме на та на искус тва и 
раз ме на та на па ци ен ти со ле ка ри те од таа уста

но ва во ни е ден мо мент не беа пре ки на ти. Но, за 
оп што до бро на ма ке дон ска та кар ди о ло ги ја и 
па ци ен ти те со кар ди о ва ску лар ни за бо лу ва ња, 
си те тие не до раз би ра ња беа бр зо над ми на ти и 
де нес се ве ќе ми на то, та ка што во овај мо мент 
со ра бо тка та со Уни вер зи тет ска та кли ни ка е на 
ви со ко ни во. Се то тоа е во при лог на зго ле му
ва ње на ква ли те тот на не га та на па ци ен ти те со 
кар ди о ва ску лар ни за бо лу ва ња.    

ЛВ: Кол ку па ци ен ти ме сеч но ги ко ри стат 
ус лу ги те на Кар ди о ло шка та бол ни ца?

Др Ба кра чев ски: Во на ша та бол ни ца се
кој ме сец во ам бу лан ти те се тре ти ра ат око лу 
1.100 до 1.300 па ци ен ти, се из ве ду ва ат око лу 
2.400 до 3.000 не ин ва зив ни кар ди о ло шки про
це ду ри, во днев на та бол ни ца, ин тен зив на и по
стин тен зив на не га се тре ти ра ат око лу 150 па ци
ен ти, се из ве ду ва ат око лу 100 до 120 ин ва зив ни 
кар ди о ло шки про це ду ри во Од де лот за ин тер
вент на кар ди о ло ги ја и се тре ти ра ат уште око лу 
30 до 40 акут ни ми о кард ни ин фар кти. Кон оваа 
број ка тре ба да се вклу чат и уште 100 па ци ен ти 
ме сеч но кои до а ѓа ат за кар ди о ва ску лар на ре ха
би ли та ци ја. Или ако спо ре ди ме со пер и о дот ко
га не бе ше во ве де на ин тер вент на та кар ди о ло ги
ја дој де до зго ле му ва ње на во лу ме нот на ра бо та 
за 150 до 300% во си те од де ли. 

ЛВ: Кол ку од нив се на ши, а кол ку  се стран
ски др жав ја ни?

Др Ба кра чев ски: По ве ќе од 97% од па ци
ен ти те се од Ма ке до ни ја,  а оста на ти те се стран
ски др жав ја ни, пред сè, од Ал ба ни ја. 

ЛВ: Кол ку ле ка ри ра бо тат на ко ро на гро фи
ја и на стен ти ра ње?

Др Ба кра чев ски: Во мо мен тот во Од де
лот за ин тер вент на кар ди о ло ги ја ра бо тат пет 
ле ка ри од кои че ти ри из ве ду ва ат ин тер вент ни 
про це ду ри со стен ти ра ње, еден од нив из ве ду
ва ди јаг но стич ки ко ро на ро гра фии. Гри жа та за 
еду ка ци ја на ка да рот е по сто ја на, та ка што да во 
овој мо мент има ме уште двај ца до кто ри кои се 
во про цес на еду ка ци ја за из ве ду ва ње ди јаг но
стич ки про це ду ри во овој од дел.

ЛВ: Да ли, спо ред Вас, тоа е до во лен пер со
нал да од го во ри на по тре би те?

Др Ба кра чев ски:  За жал, мо рам да кон
ста ти рам де ка спо ред бро јот на па ци ен ти кои 
ги опс лу жу ва ме, спо ред бро јот на про це ду ри 
и по стап ки кои ги из ве ду ва ме и спо ред бро јот 
на бол нич ки кре ве ти, има ме не до ста ток од ме
ди цин ски пер со нал, пред сè ме ди цин ски тех ни
ча ри и ле ка ри. Се на де ва ме де ка во на ред ни от 
пер и од на ши те ба ра ња за вра бо ту ва ње на нов 
пер со нал ќе на и дат на раз би ра ње во Ми ни
стерс тво то за здрав ство и Фон дот за здрав ство 
и овој не до ста ток на бр зо ќе би де над ми нат.

ЛВ: Кол ку сте за до вол ни со опре ме но ста 
на Бол ни ца та и има те ли по тре ба од по со фи сти
ци ра на кар ди о ло шка апа ра ту ра?

 Др Ба кра чев ски: Опре ме но ста на Бол ни
ца та со ме ди цин ска апа ра ту ра е на ви со ко ни во. 
Рас по ла га ме со си те по треб ни апа ра ти и по ма га
ла кои се не оп ход ни за из ве ду ва ње ди јаг но стич
ки и те ра пев тски про це ду ри и сле де ње на па
ци ен ти, но се ка ко по тре ба та од об но ву ва ње на 
не кои од нив и обез бе ду ва ње на но ви е при сут
на. Она што најм но гу ни е по треб но во овој мо

мент е за ме на на ста ри от ан ги о граф ски апа рат 
со нов. Во по сто ја ни те кон та кти со над леж ни те 
ин сти ту ции сме из ве сте ни де ка ан ги о граф ски от 
апа рат на ско ро би тре ба ло да стиг не и да би де 
ин ста ли ран. Прет ход но од го ле ми от тен дер од 
Ми ни стерс тво то за здрав ство на ша та уста но ва 
до би со фи сти ци ран ехо кар ди о граф ски апа рат, 
рес пи ра тор, сте ри ли за тор, па ци ент мо ни то ри и 
цен тра ла за сле де ње на па ци ен ти, би о хе ми ски 
ана ли за тор.Во прет ход ни те две до три го ди ни 
со сопс тве ни средс тва на ба вив ме ехо а па ра ти, 
па ци ент мо ни то ри, цен тра ла за исти те, ЕКГ апа
ра ти, де фи бри ла то ри, хол те ри, ла бо ра то ри ски 
ана ли за то ри, комп лет на опре ма за ин тен зив на 
не га и пот пол но ја об но вив ме апа ра ту ра та и по
ма га ла та во Од де лот за ки не зи те ра пи ја и фи зи
кал на ме ди ци на. Се ка ко де ка ту ка ќе ги спо м не
ме и об но ву ва ње то и ен те ри ер но уре ду ва ње на 
ка би не ти те и про сто ри и те ка де што се из ве ду ва 
деј но ста.

ЛВ: Ка ко ја оце ну ва те со ра бо тка та со  над
леж ни те од Фон дот за здрав стве но оси гу ру ва
ње, се раз би ра во ин те рес на па ци ен ти те?

Др Ба кра чев ски: До се гаш на та со ра бо тка 
со Фон дот за здрав стве но оси гу ру ва ње е на за
вид но ни во и за се га ус пе ва ме да ги усог ла си ме 
на ши те по тре би и актив но сти на оп што за до
волс тво на па ци ен ти те. Се раз би ра де ка по сто
јат одре де ни ма ли раз ли ки во пог лед на утвр ду
ва ње на бу џе ти те, ка ко и утвр ду ва ње на це ни те 
на здрав стве ни ус лу ги во ам бу лант но–по лик ли
нич ка та деј ност и за не кои ди јаг но зи во бол нич
ка та здрав стве на за шти та, ме ѓу тоа се на де вам 
де ка со за ед нич ко раз би ра ње и тие на ско ро ќе 
би дат над ми на ти. 

ЛВ: Ка ко ди ре ктор на уста но ва та, со ка кви 
проб ле ми се со о чу ва те и ка кви се Ва ши те пла
но ви за одр жу ва ње, ка ко и за по го лем раз вој на 
кар ди о ло шка та бол ни ца?

Др Ба кра чев ски: Еден од поз на чај ни
те проб ле ми на оваа уста но ва, ка ко што ве ќе 
спо ме нав, е не до ста то кот од пер со нал, по себ
но сред номе ди цин ски и ле кар ски, кој спо ред 
на ши те ин фор ма ции што ги има ме од над леж
ни те ин сти ту ции, се на де ва ме де ка на бр зо ќе 
би де над ми нат. Тоа ќе ни овоз мо жи да го по
до бри ме ква ли те тот на ус лу ги те кои ги да ва ме 
и ќе ни овоз мо жи ефи кас но да се спра ви ме со 
проб ле ма ти ка та ко ја се којд нев но ја ре ша ва ме. 
Не по мал ку се ри о зен проб лем е огра ни че ни от 
про стор во кој ја из ве ду ва ме на ша та деј ност  и 
функ ци о нал на та не а де кват ност на не кои де
ло ви. Бол ни ца та е сме сте на во ре кон стру и ран 
об јект на не ко гаш но то од мо ра ли ште за бор ци 
и во е ни ин ва ли ди – „Сут је ска“. Вле гу ва ње то во 
овој про стор ќе ни овоз мо жи отво ра ње на уште 
ед на ка те те ри за ци о на ла бо ра то ри ја и ко неч но 
от поч ну ва ње со ра бо та на Од де лот за еле ктро
сти му ла ци ја и еле ктро фи зи о ло ги ја.

XVII КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА НА ЛЕ КА РИ ТЕ ПО ОПш ТА –СЕ МЕЈ НА МЕ ДИ ЦИ НА 
НА ЕВ РО ПА Wonca

ЕДу КА цИ ЈА ПРЕ Ку ПРИМЕНА 
НА ЕВ РОП СКИ ТЕ НОВИ НИ

Од 8 до 11 сеп тем ври 2011 го ди на во 
Вар ша ва, Пол ска се одр жа XVII  Кон фе рен ци
ја на ле ка ри те по оп шта се меј на ме ди ци на на 
(WONCA EROPE). На кон фе рен ци ја та при сус тву
ваа око лу 3.500 ле ка ри од Евро па, но и ле ка ри 
по оп шта се меј на ме ди ци на од Ја по ни ја, Ј.Ко
ре ја, Kени ја, Па ки стан и од мно гу дру ги зем ји од 
све тот. Кон та кти те со ко ле ги те од Евро па и све
тот, овоз мо жи ја ши ро ка раз ме на на искус тва и 
до го ва ра ње со ра бо тка на клуч ни те по драч ја. 
Че ти ри де на Кон грес ни от цен тар Екс по 21 де
лу ва ше им пре сив но и ври е ше ка ко во кош ни
ца. Пред отво ра ње то на Кон фе рен ци ја та, во 
ор га ни за ци ја на WONCA WORLD, бе ше ор га ни
зи ран Сим по зи ум  на те ма: „Family Doctors take 
on Noncommunicable Disaeses”.

На по че то кот на Сим по зи у мот при сут ни те 
ги поз дра ви пре тсе да те лот на WONCA WORLD 
проф. др Рич Ро бертс, а по поз драв ни от го вор 
се одр жаа три пре да вања: ”Pediatric Asthma for 
Family Doctors” од проф. др Jean Bousquet, од 

Фран ци ја, „The Role of family Doctors” од проф. 
др Piotr Kuna од Пол ска и „A Companion to men
tal Health in Primary care”  од проф. др Gabriel 
Ivbijaro од Шпа ни ја. На при сут ни те им се обра ти 
и пре тсе да те лот на Ор га ни за ци о ни от ко ми тет 
проф. др То мас То ма шик,  а  Кон фе рен ци ја та за 
отво ре на ја  прог ла си пре тсе да те лот на  WONCA 
WORLD, др  То ни Мет ју. По тоа сле ду ва ше из ла
га ње то на проф. др Ви ен ке Бо ер ма  од  Ни вел 
ин сти ту тот на Хо лан ди ја на те ма „The State of the 
Primary Ca re in Europe”.  Ве ќе на ред ни от ден, од 
9 сеп тем ври поч на ра бот ни от дел на Кон гре сот 
кој се од ви ва ше со по стер пре зен та ции, ус ни 
пре да ва ња, сим по зи у ми и ра бо тил ни ци. Актив
но сти те се од ви ваа па ра лел но во два е се ти на са
ли на Кон грес ни от цен тар. Тре ба да се наг ла си 
де ка ра бо тил ни ци те оп фа ти ја мно гу ин те рес ни 
пра ша ња и проб ле ми кои се ја ву ва ат во ра бо
та та на оп шти от се ме ен ле кар, ка ко што се фи
нан си ра ње то и ор га ни за ци ја та, ин фор ма ци и те 
и тех но ло ги ја та, јав но то здрав је, здрав стве на та 

про мо ци ја и пре вен ци ја на бо ле сти те, ма лиг ни
те за бо лу ва ња и па ли а тив на та не га, ру рал на та 
ме ди ци на, фи ло зо фи ја та и ети ка та, еду ка ци ја та 
во оп шта та се меј на ме ди ци на, кар ди о ва ску ла
тр ни те за бо лу ва ња и слич но. Де ле га ци ја та од 
Ма ке до ни ја ја со чи ну ваа пет ле ка ри од ка ко 
прет став ни ци на Здру же ни е то на ле ка ри те по 
оп шта ме ди ци на и од Цен та рот за се меј на ме
ди ци на. Тре ба да се наг ла си де ка тие на пра ви ја 
го лем број кон та кти, со единс тве на цел раз ме на 
на искус тва, ин тен зи ви ра ње на со ра бо тка та со 
ка те дри те на зем ји те во ре ги о нот и во Евро па, 
ка ко и за ра ди за поз на ва ње со Европ ски те но
ви ни и иску ства и нив на при ме на за по ин тен зи
вен раз вој на се меј на та ме ди ци на во Ма ке до
ни ја. На след ни те кон фе рен ции би би ло до бро 
на ша та зем ја да би де прет ста ве на со по го лем 
број до кто ри ка ко што бе ше слу чај со Хр ват ска, 
Ср би ја,  Цр на Го ра,  Тур ци ја, Бу га ри ја, Ал ба ни ја. 
На кра јот бе ше до го во ре но XVIII кон фе рен ци ја 
да се одр жи во Ви е на, Ав стри ја од 4 до 7 ју ли 
2012 го ди на. XIX во Ли са бон  Пор ту га ли ја од 2 
до 5 ју ли  2014 го ди на, XX во Пра га, Че шка 25 до 
29 ју ли 2013 го ди на.  Вто ра та Кон фе рен ци ја на 
ле ка ри те по се меј на ме ди ци на на Ју го и сточ на 
Евро па ќе се одр жи во Плов див, Бу га ри ја од 10 
до13 но ем ври 2011.  

Прим. др Љу бин Шу кри ев
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29 СЕП ТЕМВ РИ, СВЕТ СКИ ДЕН НА СР ЦЕ ТО

Го ди наш но то мо то на Свет ски от ден на ср
це то, на Свет ска та здрав стве на ор га ни за ци ја е  
„Еден свет, еден дом, ед но ср це”. 

Свет ски те ли де ри ја сог ле даа ит но ста за 
пре вен ци ја та и кон тро ла та на кар ди о ва ску лар
ни те за бо лу ва ња, за ед но со други те не за раз ни 
бо ле сти кои има ат епи де ми ски ка ра ктер, та ка
на ре че ни non – communicable deseases, во 
кои по крај кар ди о ва ску лар ни те за бо лу ва ња 
вле гу ва ат ма лиг ни те за бо лу ва ња, хро нич ни те 
рес пи ра тор ни за бо лу ва ња и ди ја бе те сот. Се 
сме та де ка ин ди ви ду и те во рам ки те на сво и те 
се мејс тва, исто та ка, мо жат да вли ја ат на кар
ди о ва ску лар ни те за бо лу ва ња  за поз на вај ќи се 
и бо реј ќи се про тив фа кто ри те на ри зик, пре
зе мај ќи че ко ри за да се на ма ли нив ни от ли
чен или фа ми ли ја рен ри зик. Свет ска та ср це ва 
фе де ра ци ја и неј зи ни те при друж ни чле но ви 
сме та ат де ка со про ме на на не кои од не су ва ња 
до ма, при ла го ду вај ќи го сво е то до маш но од не
су ва ње  на пре по ра ки те кои тре ба да се сле дат, 
мо жат да при до не сат за по до бру ва ње на сво
е то здрав је, од нос но мо жат  да при до не сат за 
по долг и по до бар жи вот пре ку по до бра пре
вен ци ја и кон тро ла на ср це ви те за бо лу ва ња и 
мо зоч ни от удар. Го динаш на та пре по ра ка е на
со че на  на 4 ак ции во до мот:

За бра не то пу ше ње до ма  имп ле мен ти
ра ње на пра ви ла на од не су ва ње до ма, каз на за 
за па ле на ци га ра;

Ко ри сте ње здра ва хра на   под го то вка 

на здрав оброк кој ќе би де по не сен на ра бо
та или на учи ли ште. Ко ри сте ње на овош је на
у тро, ба рем три раз лич ни ви до ви зе лен чук за 
ве че ра;

Aкти вен со вос по ста ву ва ње но ви на
ви ки, ка ко на при мер по мал ку од 2 ча са пред 
те ле ви зор, ор га ни зи ра ње актив но сти над вор 
од до мот, во зе ње ве ло си пед, ра бо та во дво рот, 
пе ша че ње ме сто авто мо бил, се ко гаш ко га тоа е 
мож но;

За поз нај го тво јот број   по се та на про
фе си о нал ци кои мо жат да го одре дат крв ни от 
при ти сок, хо ле сте ро лот, ше ќе рот, обе мот на 
стру кот и те лес ни от ма са ин декс.

Ми на то го диш но то мо то бе ше на со че но 
кон ра бот но то ме сто, од нос но од не су ва ње на 
ра бот но то ме сто, за зго ле му ва ње на фи зич ка
та актив ност и об вр ски те на ра бо то да ве цот за 
обез бе ду ва ње про стор за фи зич ка актив ност.  

Тоа зна чи де ка на си те ни воа на жи ве е ње
то тре ба да се на со чи ме кон на со ки те за на ма
лу ва ње на ри зи кот од кар ди о ва ску лар ни за бо
лу ва ња.

КОНТИНуИРАНА МЕДИцИНСКА 
ЕДуКАцИЈА

Организатор: Здружение на радиолози на 
Македонија
Тип на собир: Симпозиум
Време и место: 12.10.2011 Дојран
Тема: Радиолошка дијагноза на па тологијата 
на саливарниот апарат и други
Предавачи: проф.др Михаил Груневски, 
прим.др Благоја Даскалов, проф.др Зоран 
Трајковски, др Сенчо Нетков, др Душко 
Михајлоски, др Маја Стојчевска Чапова
Kонтакт: др Илија Ковачевски, тел. 075/ 
228 853

Организатор: Научно здружение на гас т
роентерохепатолози на Ма ке донија
Тип на собир: Стручен состанок
Време и место: 6.10.2011 Скопје
Тема: Црнодробна цироза и бременост, 
ХЦЦ
Предавачи: Проф. др Гордана Адамова, 
проф.др Викторија Чаловска Ивановска, 
проф.др  Розалинда Попова Јовановска
Kонтакт: Проф. др Мирко Крстевски, 
070/311 455

Организатор: Центар за семејна ме ди цина, 
Медицински Факултет Скопје, Инс титут за 
јавно здравје на Македонија
Тип на собир: Работилница
Време и место: До крајот на 2011, Скопје
Тема: Обука за евиденција на насилство 
„Воспоставување систем за евиденција и 
следење на насилството и семејно на сил
ство” 
Предавачи: Проф.др Фимка Тозија
Kонтакт: Асс.др Блашко Касапинов, тел. 
3125 044/108

Организатор: Здружение на офтамолози 
на РМ
Тип на собир: Стручен состанок
Време и место: 7.10.2011, Скопје
Тема: Здрав поглед на светот
Предавачи: проф.др Весна Димовска, 
проф.др Магдалена Антова Велевска
Kонтакт: проф. др Весна Димовска 
Јорданова, 070/370 379

Организатор: Здружение на лекарите по 
општа медицина ЗЛОМ
Тип на собир: Работилница
Време и место: До крајот на годинава, низ 
Републиката
Тема: Интеграција на менталното здравје 
во ПЗЗ
Предавачи: прим. др Катерина Ко ва че ва, 
проф. др Антони Новотни, др Ст о јан Бај ра
к та ров, др Елизабет Мицева Ве лич ков ска
Kон такт: др Катерина Ковачева, 
02/2734 465

ЕДЕН СВЕТ, ЕДЕН ДОМ, ЕД НО СР цЕ
ЕВРОП СКИ КАР ДИ О ЛО шКИ КОН ГРЕС

ГРАН ДИ О ЗЕН СО БИР 
НА КАР ДИ О ЛО ЗИ ТЕ ОД СВЕ ТОТ

Од 27 до 31 август во Па риз се одр жа 
Европ ски от кар ди о ло шки кон грес на кој при
сус тву ваа по ве ќе од 27.000 кар ди о ло зи, пред 
сè од европ ски те др жа ви, но и од це ли от свет. 
Кон грес ни те се сии се од ви ваа па ра лел но во 
по ве ќе од 20 са ли, во нај раз лич ни фор ми ка
ко са те лит ски сим по зи у ми, де ба ти, фо кус ин
те ра ктив ни се сии, акту ел ни „hot“ се сии, сред
би со во ди чи на сту дии, сред би со екс пер ти, 
ап стракт се сии, по стер се сии и слич но. Исто 
та ка, има ше и над 5.000 из ла га чи на со вре ме
на апа ра ту ра, фар ма цев тски пре тстав ни ци 
и прет став ни ци на здру же ни ја по вр за ни со 
кар ди о ва ску лар ни те за бо лу ва ња.

На Кон гре сот беа прет ста ве ни нај но ви те 
соз на ни ја од кар ди о ва ску лар на та па то ло ги
ја, од ба зич на та кар ди о ло ги ја, пре вен ци ја та, 
со вре ме на та ди јаг но сти ка, те ра пи ја, трен до
ви те во ин тер вент ни те про це ду ри, ка ди о хи
рур шки те ин тер вен ции, па сè до сле де ње на 
па ци ен ти те и прог но за та. Пре зен ти ра ни те 

соз  на ни ја и ре зул та ти беа збо га те ни со обем
на ди ску си ја на кра јот од се си и те, ка ко и со 
мно гу те ин те ра ктив ни се сии. Ед на од но ви
ни те оваа го ди на бе ше при сус тво то на мла ди 
до кто ри кои се за ни ма ва ат со кар ди о ло ги ја, 
та ка на ре че ни „кар ди о ло зи на утреш ни на та“ 
со бесп лат на ко ти за ци ја за при сус тво на Кон
гре сот. Од на ша та др жа ва при сус тву ваа 14 
мла ди до кто ри. 

Проф. др Елизабета Србиновска
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МЕ НА ЏИ РА ЊЕ ТО ВО ЈАВ НИ ТЕ ЗДРАВ СТВЕ НИ УСТА НО ВИ (II)

МЕ СТО ТО И ЗА ДА ЧИ ТЕ НА 
МЕ НАЏ МЕН ТОТ ВО ЗДРАВ СТВО ТО
здрав стве на ус лу га на па ци ен ти те, ја оп то ва
ру ва не а де кват но це ла та здрав стве на мре жа, 
во ди до де зор га ни за ци ја и не о прав да ни рас
хо ди на ска пи здрав стве ни ре сур си.

Ефе ктив но ра ко вод но де лу ва ње во зд
рав ст во то е мож но са мо до кол ку здрав стве
ни  от ме на џер ја сов ла да ве шти на та да ги ана
ли зи ра и ре гу ли ра три те ме ѓу себ но по вр за ни 
еле мен ти: влез (ре сур си), про цес (пре о браз ба) 
и ис ход (ре зул та ти).

уло га та на стра те шки от ме наџ мент 
Во со вре ме ни те ус ло ви на здрав стве ни 

ре фор ми сè по и зра зи то се чув ству ва де фи ци
тот од гло бал но и дол го роч но образ ло же ние 
на здрав стве но по ли тич ки те и за кон ски те ре
ше ни ја од ши рок стра те шки ас пект.

Стра те шки от ме наџ мент:
 се те ме ли на си стем од зна е ња за ид но

то функ ци о ни ра ње на здрав стве на та уста но ва, 
за при о ри те ти те и прин ци пи те на про ме на та. 
Тоа е по драч је на по ви со ка тво реч ка не стан
дард на деј ност, што во ед но е не гов нај го лем 
диг ни тет и те шко ти ја.

 не тре ба да се разг ле ду ва ка ко тех но
ло ги ја за до би ва ње на спе ци фич ни ре зул та ти. 
Тоа е по ве ќе фи ло зо фи ја и стил на упра ву ва ње, 
ори ен ти ран кон не из вес но ста и ри зи кот. Не се 
те ме ли врз про ста прог но за на здрав стве ни

Фун да мен тал но зна че ње за ефе ктив ни от 
здрав ствен ме наџ мент има ат поз на ва ња та на 
де ло ви од со ци јал на та ме ди ци на (со ци јал на 
епи де ми о ло ги ја, ме ди цин ска со ци о ло ги ја, ме
ди цин ска де мо гра фи ја, про у чу ва ње на здрав
стве ни те по тре би, здрав стве на та кул ту ра со 
про  мо ци ја на здрав је то и дру ги).

По сто јат ни за спе ци фич ни те шко тии во 
про це сот на изу чу ва ње то и пра ктика та на зд
рав  стве ни от ме наџ мент:

Сло же ни от ди на ми чен ка ра ктер на зд
рав ст во то е си стем од отво ре ноза тво рен тип. 
Отво ре ни от ка ра ктер на тој си стем се изра зу
ва во ди рект но то при сус тво и учес тво на на се
ле ни е то (па ци ен ти те) во здрав стве на та ус лу га 
и неј зи но то упра ву ва ње. Здрав стве ни от ме на
џер се со о чу ва не са мо со вна треш ни проб ле
ми на ме ди цин ски от пер со нал, ту ку и со ши рок 
спе ктар на кул тур ни, вос пит ни, еко ном ски, по
ли тич ки, де мо граф ски и дру ги проб ле ми.

Не е се ко гаш мож но точ но да се пред ви
дат ре зул та ти те од здрав стве на ус лу га. Че сто 
тие ре зул та ти, по зи тив ни или не га тив ни, се 
вре мен ски од да ле че ни (на при мер про фи ла
кса та на ми о кар ден ин фаркт или за бен ка ри ес). 
Че сто е не воз мож но да се кван ти фи ци ра ат (ко
ли чин ски да се изра зат) ре зул та ти те од здрав
стве на та деј ност, на при мер, по до бру ва ње на 
здрав стве на та кул ту ра, ква ли те тот на жи во тот 
на па ци ен тот, мо рал ни те ефе кти и дру го.

Зна чи тел на е уло га та на фа кто рот слу чај
ност (епи де мии, ит ни слу чаи и слич но). От ту
ка е по себ на та важ ност на упра ву ва ње то со 
здрав ство то врз ос но ва на ста ти стич ки ме то ди 
зас но ва ни на те о ри ја та на ве ро јат но ста. 

Че сти не а де кват ни оче ку ва ња, ба ра ња 
и оце ни на здрав стве на та деј ност од стра на 
на јав но то мис ле ње, што ја на ма лу ва про фе
си о нал на та мо ти ва ци ја кај ме ди цин ски те ра
бот ни ци. На при мер, ви со ка та смрт ност на 
до ен чи ња та, ин ва лид но ста, не до ста то кот на 
ме ди цин ска по мош и дру го не ре тко ед но стра
но и не ар гу мен ти ра но се пре пи шу ва ат на ме
ди цин ски те служ би.

Тра ди ци о нал на е про фе си о нал но – ст ру
ч  на та од бив ност на ме ди цин ски те про фе си о
нал ци од ра ко вод ни те проб ле ми и ор га ни за
ци ја та на сво јот сопс твен труд. Од по зи ци и те 
на та ка на ре че на та кли нич ка аро ган ци ја че сто 
се пот це ну ва или иг но ри ра здрав стве ни от ме
наџ мент ка ко по себ на и са мо стој на про фе си о
нал на деј ност и ком пе тент ност. Тие тен ден ции 
се за си лу ва ат пре ку не а де кват ни от за со вре
ме ни те по тре би еду ка ти вен про цес во ме ди
цин ски те фа кул те ти.

Си стем ски мо дел на ме наџ мент на 
здрав стве на та ор га ни за ци ја 

Во нај  прост вид на мо де лот за си стем ски 
ме наџ мент ја прет ста ву ва здрав стве на та ор га
ни за ци ја ка ко си стем во кој вле зот (ре сур си) 
пре ми ну ва во ис ход (ре зул та ти), пре ку про це
сот на ме наџ мент, кој се разг ле ду ва ка ко ка та
ли зи рач ки про цес пре ку кој се по стиг ну ва ат 
са ка ни те ре зул та ти, од нос но це ли те на ор га
ни за ци ја та.

Ре сур си те на здрав стве на та ор га ни за ци ја 
до а ѓа ат од над во реш на та сре ди на и се вра ќа ат 
во неа ка ко ре зул та ти.

Ре сур си те на здрав стве на та ор га ни за ци
ја се раз но вид ни. Еден уни вер за лен ре сурс кој 
во мно гу слу чаи е пот це нет е ре сур сот вре ме. 
Во ли те ра ту ра та за ме наџ мент на вре ме то, во 
здрав ство то се сре ќа ва ат се ри оз ни рас фр ла ња 
на тој ва жен ре сурс и исто вре ме но се истак ну
ва ат ре зер ви те од не про ду ктив но вре ме, што 
мо же и тре ба да по ми не во про ду ктив но, од
нос но, стро го ори ен ти ра но кон па ци ен тот и 
ква ли те тот на здрав стве на та ус лу га.

Па ци ен ти те мо же да се тре ти ра ат ка ко 
вле зен ре сурс на здрав стве на та ор га ни за ци
ја. Тоа е важ но во прин цип, би деј ќи со стој ба
та на тој ре сурс (па ци ен ти те) ди рект но вли јае 
врз ко ри сте ње то на си те дру ги ре сур си. Ту ка 
се пра ша ња та на здрав стве на та кул ту ра и од
не су ва ње на па ци ен ти те, нив ни от од нос кон 
здрав је то и здрав ство то и дру го.

Не до ста то кот или не до вол но ста на ед ни 
ре сур си мо же не по вол но да вли јае врз иско
ри сте но ста на дру ги и да ја на ма ли ефе ктив
но ста на це ла та здрав стве на уста но ва. На при
мер, не до сти гот од ле ка ри по оп шта пра ктика 
(се меј ни ле ка ри) во ди кон крај но не ра ци о нал
но ко ри сте ње на ус лу ги те од број ни спе ци ја
ли сти спе ци ја ли зи ра ни еди ни ци за ру тин ска 

те по ја ви, ту ку ги ба ра тен ден ци и те од клуч на 
при о ри тет на важ ност за ид ни на та.

 не прос ле ду ва оп ти ма ли зи ра ње на по
стој но то (и оче ку ва но то), ту ку раз ра бо ту ва ви
зии, кон цеп ции и стра те гии за спра ву ва ње со 
не о че ку ва но то. 

 е пр во сте пе на функ ци ја на ви со ко то 
ра ко водс тво, кое ба лан си ра и ги ин те гри ра 
раз ли ки те на ло кал ни те тес ни ин те ре си во за
ед нич ко функ ци о ни ра ње на здрав стве на та ор
га ни за ци ја.

Искус тва та на мно гу раз ви е ни зем ји по
ка жу ва ат де ка стра те шки от ме наџ мент во ди 
до над ми ну ва ње на суб је ктив ни те и ин ту и тив
ни те при о ди при ор га ни за ци о ни те про ме ни, 
до по е фе ктив но кон со ли ди ра ње на на по ри те 
на пер со на лот и до по ре а ли стич ко на со чу ва
ње на здрав стве на та по ли ти ка кон по ста ве ни
те це ли.

Со вре ме ни тен ден ции на здрав стве
ни  от ме наџ мент 

На јоп што во со вре ме ни те тен ден ции на 
здрав стве ни от ме наџ мент мо же да се истак нат 
не кол ку тен ден ции:

 од пра кти ци зам кон на уч ност  здрав
стве ни от ме наџ мент е нес пор но по себ на, ут
вр  де на и са мо стој на об ласт на на у ка та со свои 
те о рии;

 здрав стве ни от ме наџ мент е са мо стој на 
про фе си ја во здрав стве на та пра ктика. Де се ти
ци уни вер зи те ти во Евро па еду ци ра ат спе ци
ја ли сти во таа об ласт, кои по стиг ну ва ат спе ци
фич на ком пе тент ност и ве шти ни и из гра ду ва ат 
свој сопс твен про фе си о на лен раз вој;

 здрав стве ни от ме наџ мент ка ко про фе
си ја е ши ро ко ин те гра ти вен. Се над ми ну ва ат 
ед но стра ни те гле ди шта во на со ка на чи ста 
еко но ми ја, чи ста ин фор ма ти ка и дру го;

 се раз гра ни чу ва ат функ ци и те и ве шти
ни те на раз лич ни те ни воа на упра ву ва ње. Сé 
по при о ри тет но ме сто во оп шти от упра ву вач
ки про цес за зе ма стра те ги ски от ме наџ мент;

 на по ред но со кван ти та тив ни те ана ли зи 
сé по ши ро ко се ко ри сти и ква ли та тив на ана ли
за и оцен а за це ли те на за кон ски те ре ше ни ја;

 во про це сот на упра ву ва ње сé по ши ро
ко се вов ле ку ва ат кли ни ча ри те, отка ко ќе при
фа тат но ви ве шти ни и но ви од го вор но сти. Се 
над ми ну ва ба ри е ра та ме ѓу ме на џе ри те и кли
ни ча ри те.

Ши рок си стем ски при од кон упра ву ва
ње то со ре сур си те. Сé по ве ќе се ба ра ат „вна
треш ни” и „за бо ра ве ни” ре сур си. Се зго ле му ва 
од го вор но ста за иско ри сту ва ње на ре сур си те, 
а упра ву ва ње то со нив се по ста ву ва во ко ре ла
ци ја со кон крет ни те здрав стве ни ре зул та ти.

Доц. др Би стра 
Ан ге лов ска,
Фа кул тет за 

ме ди цин ски на у ки
Уни вер зи тет „Го це 
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Трав мат ски те по вре ди на мо зо кот, без 
раз ли ка да ли  се лес ни, уме ре ни или те шки, 
се по вр зу ва ат со двој но зго ле му ва ње на ри
зи кот за де мен ци ја.

Во рам ки те  на Alzheimer’s Association 
International Conference (AAIC) 2011 беа обе
ло де не ти ре зул та ти те од ед на го ле ма, ре
трос пе ктив на, ко хорт на сту ди ја кај по ста ри 
ве те ра ни.  Ре зул та ти те од оваа сту ди ја по ка
жаа де ка ли ца та со по вре ди на мо зо кот од кој 
би ло тип, за пер и од од 7 го ди ни има ат двој но 
по го лем  ри зик за раз вој на де мен ци ја. 

Овие на о ди су ге ри ра ат де ка по вре ди те 
на мо зо кот се пре дис по зи ци ја за по ра на ма
ни фе ста ци ја на де мен ци ја та и да ва ат на деж 
де ка трет ма нот и ре ха би ли та ци ја та кај па ци
ен ти со по вре ди на мо зо кот мо же да би дат 
зна чај ни во пре вен ци ја та од ра на по ја ва на 
де мен ци ја. 

Вр ска та по ме ѓу по вре ди те на мо зо кот и 
де мен ци ја та до се га бе ше кон тро верз на. Не
кои сту дии су ге ри ра ат де ка по вр за ност по
стои, дру ги ја не ги раа оваа по вр за ност. 

Сту ди ја та вклу чи ла  281.540  ве те ра ни 
од САД, по ста ри од 55 го ди ни,  кои има ле ба
рем ед на по се та на ме ди цин ска уста но ва (во 
ам бу лан та или ка ко ле жеч ки па ци ент) во по
чет ни от пер и од на сту ди ја та од 1997 до 2000 

го ди на, ка ко и во пер и о дот на сле де ње од 
2001 до 2007 го ди на. На по че то кот ни ту еден 
од ис пи та ни ци те не мал де мен ци ја.

Вкуп но 4.902 (1,7%) има ле по вре да на 
мо зо кот. Про сеч на та во зраст би ла 67 го ди ни, 
а са мо 4% би ле же ни.

Нај че ста по вре да би ла ин тра кра ни јал
на та по вре да на ко ја от па ѓа ат 40% од слу ча
и те, нес пе ци фич ни по вре ди на гла ва та (34%), 
по трес на мо зо кот (15%), фра кту ри на че ре
пот (5%) и слич но.   

Ри зи кот за де мен ци ја е двој но по го лем 
кај па ци ен ти те со по вре ди на мо зо кот спо ре
де но со оние без по вре да на мо зо кот  (15% 
нас про ти 7%). 

По вр за но ста бila слич на за си те ти
по ви на по вре ди на мо зо кот, не за вис но од 
при сус тво то на дру ги ко мор би ди те ти и пси
хи ја три ски со стој би, ка ко по стра у мат ско то 
на ру шу ва ње, кое во ед на дру га сту ди ја се по
ка жа ка ко не за ви сен фа ктор на ри зик за раз
вој на де мен ци ја.

Се прет по ста ву ва ат не кол ку ме ха низ ми 
за ва ква та по вр за ност.  Нај ве ро јат ни от ме ха
ни зам  е де ка по вре ди те на мо зо кот пре диз
ви ку ва ат ди фуз но оште ту ва ње на аксо ни те  
или едем на аксо ни те,  кои ги по вр зу ва ат ме
ѓу себ но нерв ни те кле тки,  со што се на ру шу

ча и те.
Ме ѓу фа кто ри од око ли на та кои мо жат 

да вли ја ат на по ја ва та на ау ти зам ги спом на ле 
во зра ста на ро ди те ли те, ин фек ции кај мај ка
та во те кот на бре ме но ста и ни ска та ро дил на 
те жи на.

Но, спро тив но на ова, во ед на не о дам
неш на ме таана ли за об ја ве на во Medscape 
Me dical News, истра жу ва чи те зак лу чи ле де ка 
,,не  ма до вол но до ка зи за по сто е ње на пер и
на  тал ни и не о на тал ни ри зикфа кто ри за по
ја  ва на ова на ру шу ва ње”.  По ра ди тоа се по
треб  ни на та мош ни истра жу ва ња.

Dr Wiznitzer од American Academy of 
Pe diatrics по тен ци раа де ка не кол ку по ста ри 
сту дии  со близ на ци ука жаа на ,,мно гу сил но 
ге нет ско вли ја ние,, и де ка са мо оваа но ва сту
ди ја ука жу ва на ,,са мо 20% сов па ѓа ње кај ди
зи гот ни те близ на ци“.

Фа кто ри те на око ли на та што се на ве
де ни во сту ди ја та  се фа кто ри за кои се знае 
отсе ко гаш. Та ков фа ктор е во зра ста на ро ди
те ли те. Кај по ста ри спер ма то зо и ди и по ста ри 
јај це кле тка по го ле ма е ве ро јат но ста за на ста
ну ва ње на ге нет ски му та ции. 

И  дру ги те на бро е ни фа кто ри на ри зик 
се до бро поз на ти,  ка ко  вли ја ние на то кси ни
те врз фе ту сот или пак вли ја ни е то на пред
вре ме но то ра ѓа ње врз раз во јот на мо зо кот 
на де те то.

Мо же би е по бит но да се по ста ви пра ша
ње то ,,ка ко фа кто ри те на око ли на та вли ја ат 
врз ге нет ска та стру кту ра на де те то и на тој на
чин до ау ти зам?,, зак лу чу ва  Dr Wiznitzer.

ДА ЛИ ОКО ЛИ НА ТА Е ПО ГО ЛЕМ РИ ЗИК-ФА КТОР  
ОД ГЕ НЕ ТИ КА ТА КАЈ Ау ТИЗ МОТ?

Око ли на та мо же да има по го ле ма уло га 
при раз во јот на ау тиз мот откол ку ге не ти ка та, 
по ка жаа ре зул та ти те од нај но ва та сту ди ја со 
близ на ци.

Истра жу ва чи те во сту ди ја та из ја ву ва ат 
де ка,  иа ко ге не ти ка та е важ на, има по ма ло 
зна че ње од оној што и се при да вал до се га,  
врз ос но ва на ре зул та ти те од прет ход ни те 
сту дии за ау ти зам. За тоа е бит но кли ни ча ри те 
да раз бе рат де ка и два та фа кто ра игра ат уло
га и де ка е бит но да се раз бе ре ин те рак ци ја та 
ме ѓу овие два фа кто ра.

Спо ред истра жу ва чи те, пре ва лен ца та 
на ау тиз мот рас те од 4 до 5 на 10.000 во ше
е се тти те го ди ни до се гаш на та пре ва лен ца од 
ре чи си 40 на 10.000.

Ако ова зго ле му ва ње на пре ва лен ца та е 
ре ал но, сè уште не се знае да ли е тоа по ра ди 
по до бра де тек ци ја на ау тиз мот,  по ра ди про
ме на на де фи ни ци ја та за тоа што е ау ти зам 
или по ра ди дру ги фа кто ри.

Прет ход ни те истра жу ва ња ука жаа де
ка кај мо но зи гот ни те близ на ци  има  го ле ма  
нас лед ност на ау тиз мот, што не е слу чај кај 
ди зи гот ни те близ на ци.

За оваа ана ли за тие ги ева лу и ра ле по
да то ци те од California Department of Develop
mental Services на 192 па ро ви на близ на ци во 
пер и о дот ме ѓу 19872004 го ди на, од кои ба
рем еден имал ау ти зам. Вкуп но 54 па ро ви би
ле мо но зи го ти, од кои 83% ма шки, а 138 би ле 

ди зи го ти  (32,5%  ма шки близ на ци, 9,5% жен
ски близ на ци и 58% ме ша ни близ на ци).

Си те учес ни ци би ле ана ли зи ра ни пре ку 
упо тре ба та на ди јаг но стич ки пра шал ник за 
ау ти зам (Autism Diagnostic InterviewRevised 
ADIR), кој им се да вал на ро ди те ли те и пре ку  
ди јаг но стич ка ше ма за наб љу ду ва ње (Autism 
Diagnostic Observation Schedule ADOS) на де
ца та.

Вер бал ни те и не вер бал ни те спо соб
но сти би ле ана ли зи ра ни пре ку  упо тре ба та 
на Стан фордБи нет ска ли те за ин те ле ген ци
ја, 5то из да ние (StanfordBinet Intelligence 
Scales, 5th edition).

Врз ос но ва на кри те ри у ми те од ADIR и 
ADOS би ле де фи ни ра ни 2 ди јаг но стич ки гру
пи, стри ктен  ау ти зам (n = 143) и ау ти зам во 
по ши ро ка смис ла  (во ко ја гру па би ла вклу че
ни си те учес ни ци).

Ре зул та ти те по ка жа ле де ка стап ка та на 
нас лед ност на стрикт ни от ау ти зам е слич на и 
кај ма шки те и кај жен ски те па ро ви близ на ци.  

Во California Autism Twins Study истра жу
ва чи те зак лу чи ле де ка пре на тал ни те и ра ни
те пост на тал ни фа кто ри од око ли на та мо же 
да се од го вор ни за око лу 55% од слу ча и те на 
ау ти зам, спо ре де но со ге нет ска та пре дис по
зи ци ја ко ја е од го вор на за око лу 37% од слу

ПО ВРЕ ДИ ТЕ НА МО ЗО КОТ ГО 
ДуП ЛИ РА АТ РИ ЗИ КОТ ЗА ПО ЈА ВА 

НА ДЕ МЕН цИ ЈА

ва ко му ни ка ци ја та по ме ѓу нив.
Мож на е  де ге не ра ци ја на аксо ни те, ду

ри и по ед на по вре да, што мо же да до ве де до 
по ра на ма ни фе ста ци ја на симп то ми те. Дру ги 
прет по ста ве ни ме ха низ ми се пер зи стент на 
инф ла ма ци ја или ци то ске лет ни па то ло шки 
про ме ни.

По ра ди ва ква та по вр за ност по ме ѓу по
вре ди те на мо зо кот и де мен ци ја та, ли ца та 
кои има ле по вре да на гла ва та тре ба да се 
сле дат вни ма тел но по себ но зна ци те на де
мен ци ја и дру ги ког ни тив ни на ру шу ва ња. Од 
дру га стра на, тре ба да се пре зе ма ат пре вен
тив ни мер ки за на ма лу ва ње на по вре ди те на 
гла ва та.

БЕЗ БОЛ НА, МО ТОР НА ДИ ЈА БЕ ТИЧ НА НЕ ВРО ПА ТИ ЈА

Ди ја бе те сот ти пич но пре диз ви ку ва 
си ме трич на, ди стал на, до ми нант но сен зор
на не вро па ти ја. Мно гу по ре тка со стој ба е 
ди ја бет ска ами о тро фи ја, че сто аси ме трич
на, ре ла тив но акут на, бол на не вро па ти ја 
што се ма ни фе сти ра со му скул на сла бост 
во дол ни те ек стре ми те ти.

Оваа со стој ба исто се на ре ку ва ди ја бе
тич на, лум бо са крал на, ра ди ку лоп ле ксус на 
не вро па ти ја (ДЛРПН) и се мис ли де ка е пос
ле ди ца на ми кро ва ску лар ни оште ту ва ња 
на ко ре ни те на нер ви те и на са ми те пер и

фер ни нер ви.
Истра жу ва чи те од кли ни ка та Ма јо пре

зен ти раа 23 па ци ен ти (22 па ци ен ти со ди ја
бе тес тип 2), кои имаа без бол на  ва ри јан та на 
ова на ру шу ва ње и го на ре коа ,,без бол на ди
ја бе тич на мо тор на не в ро па ти ја“. 

Про сеч но то тра е ње на ди ја бе те сот 
би   ло 5 го ди ни. Во 7 слу чаи не вро ло шка та 
пре  зен та ци ја ко ин ди ци ра ла вре мен ски  со 
пр  вич но то по ста ву ва ње на ди јаг но за та на 
ди ја бе те сот. Гли ке ми ска та кон тро ла би ла 
оп што зе ме но од лич на. По ве ќе то па ци ен ти 
има ле за гу ба на те лес на те жи на со ево лу ци
ја на бо ле ста.

Нај че ста пре зен та ци ја би ла су ба кут на, 
би ла терл на сла бост на му ску ли те на ста па
ло то, по доц на со за фа ќа ње и на про кси мал
ни те му ску ли на но га та.  Гор ни те ек стре ми
те ти би ле по мал ку за сег на ти. По че то кот бил 
уни ла те ра лен во ед на тре ти на од слу ча и те, а 
нај че сто по доц на би ле за фа те ни и два та ек
стре ми те та.

Спро тив но на ова,  ди ја бе тич на та, лум

бо са крал на, ра ди ку лоп ле ксус на не у ро па
ти ја (ДЛРПН) нај че сто се ма ни фе сти ра уни
ла те рал но, со по бр за ево лу ци ја, и по че сто 
се за фа те ни про кси мал ни те,  во од нос на 
ди стал ни те му ску ли на но га та.

Врз ос но ва на би оп си ја та на нер ви
те, кон дук ци о ни те ис пи ту ва ња на нер ви
те, еле ктро ми о гра фи ја та и кли нич ки те 
ка  ра кте ри сти ки, авто ри те зак лу чи ле де ка 
бе з бол на та, ди ја бе тич на, мо тор на не в ро
па  ти ја е ва ри јан та од бол на та  ди ја бе тич на, 
лу м бо са крал на, ра ди ку лоп ле ксус на не в р
о   па ти ја (ДЛРПН), а не е од де лен ен ти тет.

Ко мен тар:  Иа ко са мо мал дел од па
ци ен ти те раз ви ва ат ди ја бе тич на,  мо тор на 
не вро па ти ја, по ра ди тоа што ди ја бе те сот е 
мно гу чест, го ле ма е ве ро јат но ста ле ка рот 
во сво ја та ра бо та да се срет не со ва кви слу
чаи.  Кај по ве ќе то па ци ен ти се ја ву ва по сте
пе но по до бру ва ње на со стој ба та.

НЕ СТЕ РО ИД НИ 
АН ТИИНФ ЛА МА ТОР НИ 
ЛЕ КО ВИ КАЈ ПО ВО ЗРАС НИ 
ЛИ цА СО хИ ПЕР ТЕН ЗИ ЈА 
ДО ВЕ Ду ВА ДО ЗГО ЛЕ МЕН 
КАР ДИ О ВА СКу ЛА РЕН 
РИ ЗИК

Хро нич на та упо
тре ба на не сте ро ид ни 
ан тиинф ла ма тор ни 
ле ко ви (НСА ИЛ)  кај 
по ста ри па ци ен ти со 
хи пер тен зи ја (HTA) и коронарна артериска 
болест (КАБ) во ди до зго ле му ва ње на мор
та ли те тот и морбидитетот од ми о кар ден ин
фаркт и мо зо чен удар.

Во студија об ја ве на во американското 
спи са ние за медицина, INVEST (International 
Verapamil Trandolapril Study), би ле вклу че ни 
22.576 па ци ен ти со ХТА и КАБ. Па ци ен ти те 
да ва ле по да то ци за упо тре ба та на НСА ИЛ на 
по че то кот на сту ди ја та,  ка ко и на кон трол
ни те прег ле ди кои се пра ве ле се кои шест 
не де ли во те кот на пр ви те 6 ме се ци од сту
ди ја та, а по тоа 2 па ти го диш но.

Па ци ен ти те кои да ле по да ток за упо тре
ба на НСА ИЛ на по че то кот на сту ди ја та,  ка ко 
и на кон трол ни те прег ле ди би ле де фи ни ра
ни ка ко па ци ен ти на хро нич на те ра пи ја со 
НСА ИЛ. Па ци ен ти те кои во оп што не зе ма ле 
НСА ИЛ или упо тре бу ва ле ва кви ле ко ви са мо 
на не кои од кон трол ни те прег ле ди би ле оз
на че ни ка ко па ци ен ти кои не се на хро нич на 
те ра пи ја со НСА ИЛ.

 Во сту ди ја та има ло 882 па ци ен ти на 
хро нич на те ра пи ја со НСА ИЛ со про сеч на 
во зраст 65,3 го ди ни и 21.694 па ци ен ти кои 
не би ле на хро нич на те ра пи ја со НСА ИЛ со 
про сеч на во зраст 66,1 го ди ни, од кои 14.408 
ни ко гаш не ко ри сте ле НСА ИЛ и 7. 886  са мо 
ин тер ми тет но ко ри сте ле НСА ИЛ.

Во ана ли за та се има ле пред вид и ос
нов ни те  ка ра кте ри сти ки на па ци ен ти те вк
лу  чу вај ќи ја во зра ста,  рас а та или ет нич ка та  
при пад ност,  ин де ксот на те лес на ма са и сли
ч  но. 

Зак лу чо кот бил де ка па ци ен ти те на 
хр о нич на те ра пи ја со НСА ИЛ има ат за 47% 
по  го лем ри зик за кар ди о ва ску лар но слу чу
ва  ње (го диш но 4.4 на ста ни на 100 па ци ен
ти, нас про ти 3,7 на ста ни на 100 па ци ен ти, 
P=0.0003). Кар ди о ва ску лар ни от мор та ли тет 
бил 2,26 па ти по го лем кај па ци ен ти те кои 
хро нич но упо тре бу ва ле НСА ИЛ.  

По ра ди тоа, во зак лу чо кот се пре по ра
чу  ва ат ал тер на тив ни на чи ни за на ма лу ва ње 
и ос ло бо ду ва ње од  бол ка та.

Am J Med 2011; 124: 614–620

Published in Journal Watch 
General Medicine July 12, 2011
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Psychiatry
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актуелно

Пишува: проф. др Не над Јо кси мо виќ,
Уни вер зи тет ска кли ни ка за 

га стро ен те ро хе па то ло ги ја, Скоп је

Си те ви рус ни хе па ти тиси пре диз ви ку ва
ат акут на инф ла ма ци ја на хе па то ци ти те во цр
ни от дроб ко ја се ка ра кте ри зи ра со не кро за на 
хе па то ци ти те пре диз ви ка на од ле у ко цит на и 
хи сти о цит на ре ак ци ја. Во порт ни те про сто ри и 
си ну со и ди те на ста ну ва по и зра зе на це лу лар на 
ин фил тра ци ја. Кај хе па то ци ти те на ста ну ва ба ло
ни ра ње, пле о мор фи зам, хи ја ли ни за ци ја, ин фил
тра ци ја од ео зи но фил ни тел ца. Ка ко пос ле ди ца 
на ова нај че сто на ста ну ва ат фо кал ни не кро зи 
прос ле де ни со хо ле ста за. Не кроз ни те жа ри шта 
мо жат да би дат по е ди неч ни, но и мно гу број ни, 
при што цр ни от дроб фи бро зи ра и се на ма лу ва. 
Во па рен хи мот на цр ни от дроб се за бе ле жу ва  
но ду ла рен ре ге не рат. 

Цр но дроб на та ци ро за е пос ле ди ца на де
струк ци ја на цр но дроб ни от па рен хим кој се 
за ме ну ва со ко ла ге но тки во и ре ге не ра тор ни 
но ду лу си што ја на ру шу ва ат нор мал на та цр но
дроб на ло бу лар на и ва ску лар на ар хи те кту ра. 
Без ог лед на ети о ло шки от фа ктор про це сот, се 
од ви ва во не кол ку фа зи, нај пр во со сте пе на та 
па рен хим на не кро за, по тоа со ре ге не ра ци ја и 
на крај за вр шу ва со фи бро за. (сли ка 1.)

Споредба на трошоците

од 553.000 до
1.154.000 МКД

Сли ка 1. 
Хи сто ло шки 
про ме ни кај 
цр но д ро б на 
ци ро за

Па то фи зи о ло шки кај цр но дроб на та ци ро
за се сре ќа ва ат мно гу број ни на ру шу ва ња, а ка ко 
кра ен ре зул тат на ста ну ва ре дук ци ја на функ ци
о нал на хе па то цит на ма са ко ја што ре зул ти ра со 
на ма ле на син те тич ка функ ци ја на цр ни от дроб, 
на ма ле на де то кси ка ци о на функ ци ја и ал те ра ци
ја и ре дук ци ја на про то кот на кр вта во цр ни от 
дроб што, пак, ре зул ти ра со по ја ва на пор тал на 
хи пер тен зи ја, ка ко и по ја ва на пор то си стем ски 
шан то ви, што до пол ни тел но ја на ма лу ва ат де
то кси ка ци о на та функ ци ја на цр ни от дроб. Та ка 
на ста ну ва еден ма ѓеп сан круг (circulus vitiosus), 
кој во ди до ен до ге на ин су фи ци ен ци ја на цр ни
от дроб, со стој ба при што не ма функ ци о нал на 
хе па то цит на ма са, и ко га та кви от црн дроб не 
мо же да од го во ри на ос нов ни те хо ме о стат ски 
по тре би на ор га низ мот. Овој про цес нај че сто за
вр шу ва со цр но дроб на ко ма и ле та лен ис ход на 
па ци ен ти те.

Ва ри ко зи те ти те на хра но про во дот, асо
ци ра ни со жи во то за гро зу вач ки кр ва ве ња се 
че сто комп ли ка ции на цр но дроб на та ци ро за. 
(сли ка 2.)

Ви рус ни те хе па ти тиси мо жат да се ма ни
фе сти ра ат во аку тен и хро ни чен об лик. Во анам
не стич ки те по да то ци по стои кон такт со бо лен, 
не ко ја ин тер вен та про це ду ра (ин тра вен ски ко
рис ни ци на дро ги, хи рур шка ин тер вен ци ја, при
ма ње транс фу зи ја, аку пун кту ра, по пра вка на за
би, ги не ко ло шки ин тер вен ции, кај па ци ен ти на 
ди ја ли за и слич но). Нај че сто бо ле ста за поч ну ва 

Сли ка 2. 
Ен до скоп ски 
на од на ва ри ко
зи те ти на 
хра но про во дот 

Сли ка 3. Ехо то мо граф ски на од на ци ро тич
но из ме нет црн дроб и ас цит

Ви ру сот на хе па титис Б за прв пат бил 
откри ен во Фи ла дел фи ја во 1965 го ди на од 
Блум берг и не го ви те со ра бот ни ци кај по ли
тран сфун ди ра ни бол ни од хе мо фи ли ја. Откри ле 
ан ти те ла кои ре а ги ра ле со ан ти ген до би ен од 
се рум на ав стра ли ски до мо ро дец. Ви ри о нот на 
хе па титис Б со др жи об ви вка и цен тра лен дел. 
Об ви вка та се фор ми ра во хе па то ци тот од ци
топ лаз ма та, а цен трал ни от дел кој со др жи ДНА 
по ли ме ра за од хе па то цит ни от нук ле ус. Се ро ло
шки од об ви вка та се изо ли ра (surface) HBsAg, а 
од ја дро то (core) HBcAg и HBeAg. Но си телс тво то 
на ви ру сот кај лу ѓе то ва ри ра од 0,1 до 15%, во 
за вис ност од ре ги о нот.

Пре ва лен ци ја на ви ру сот на хе па титис Ц се 
дви жи од 0,5% до 76%. Нај ни ска е кај кр во да ри
те ли 0,5% до 1,5%, а нај ви со ка кај ин тра вен ски 
за вис ни ци на опи ја ти 76%. Кај бол ни на ди ја ли за 
из не су ва око лу 20%, кај хе мо фи ли ча ри 57% и кај 
оста на ти око лу 2,4%. Кај не кои бол ни, 12% из во
рот на транс ми си ја та оста ну ва не поз нат. Од си те 
за бо ле ни са мо 20% спон та но се из ле ку ва ат. Од 
за бо ле ни те од хе па титис Ц 20% раз ви ва ат ци ро
за, а од нив око лу 20% раз ви ва ат хе па то це лу ла
рен кар ци ном.

Сли ка 4 . Спо ред ба на тро шо ци за ле ку ва ње 

Ко га ќе се пог лед не крај ни от ис ход кој кај 
ле ку ва ни па ци ен ти во ди кон комп лет на ре ми си
ја на бо ле ста и оз дра ву ва ње во 65%91% јас на 
е пред но ста на со вре ме но то и со од вет но то ле
ку ва ње.
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ОПРАВДАНОСТ ЗА ЛЕКуВАЊЕ НА хРОНИЧЕН хЕПАТИТИС Б И Ц
асимп то мат ски или со со се ма бла ги симп то ми 
во вид на га стро ин те сти на лен гри по зен син
дром (ано ре кси ја, га де ње, суб фе брил ност). 

Од ла бо ра то ри ски те ис ле ду ва ња мо же да 
по стои лес но по ка чу ва ње на ами но тран сфе
ра зи те. Икте ру сот нај че сто се ја ву ва две до три 
не де ли од про дро мал ни от пер и од, но по сто јат 
и об ли ци на ани кте ри чен хе па титис. Кли нич ки 
па ци ен тот мо же да се жа ли на бол ки под де сен 
ре ба рен лак, ади на ми ја, гу бе ње апе тит, гла во
бол ки, по ја ва на по тем ну ва ње на ури на та, обез
бо ју ва ње на фе це сот. Со по ја ву ва ње то на ја деж 
по ко жа та и жол ти ло то симп то ми те се на ма лу
ва ат, се вра ќа апе ти тот. При фи зи ка лен прег лед 
цр ни от дроб се пал пи ра зго ле мен за не кол ку 
по преч ни пр ста, но исто та ка се пал пи ра и з го
ле ме на сле зен ка. (сли ка 3.)

Гло ба лен свет ски проб лем е де ка кај око
лу 3% од свет ска та по пу ал ци ја овој ви рус е при
су тен, а тоа зна чи де ка мо мен тал но во Евро па 
од ова за бо лу ва ње бо ле ду ва ат око лу 4 ми ли о
ни лу ѓе.

За да се при ка же зна че ње то на ан ти ви рус
на та те ра пи ја во пре вен ци ја на по ја ва на цр но
дроб на ци ро за и си те неј зи ни комп ли ка ции на
пра ве на е де се тго диш на ана ли за на ле ку ва ни 
па ци ен ти со цр но дроб на ци ро за од раз лич на 
ети о ло ги ја. Вкуп но се ана ли зи ра ни 1.387 па
ци ен ти со про сеч на во зраст од 54 го ди ни. За 
овој вре мен ски пер и од кај овие па ци ен ти се 
ос тва ре ни 1.706 хос пи та ли за ции или про сеч
но го диш но око лу 171 хос пи та ли за ци ја по ра ди 
комп ли ка ции од цр но дроб на ци ро за. Изра зе
но во де но ви, ос тва ре ни се хос пи та ли за ции од 
116.553 де на, по па ци ент про сеч но за са мо ед на 
хос пи та ли за ци ја 10,29 де на. Според ети о ло ги ја
та, раз ви е на та цр но дроб на ци ро за е нај де на кај 
па ци ен ти те со ХБВ ин фек ци ја 351 бо лен, ХЦВ кај 
173, ме ша на ин фек ци ја ХБВ и ХЦВ кај 149, пре ку
мер но ко ри сте ње на ал ко хол кај 498 па ци ен ти и 
дру га при чи на кај 216 па ци ен ти.

Спо ред те жи на та на бо ле ста па ци ен ти те 
беа гру пи ра ни по CHILD кла си фи ка ци ја. Во пр ва 
А гру па беа кла си ра ни 375 па ци ен ти, во Б ста ди
ум 458, а во Ц ста ди ум 554 па ци ен ти. Од нив кај 
135 те кот на бо ле ста за зе ма ма ли ген ка ра ктер со 
по ја ва на ма лиг ни за ци ја на цр ни от дроб. Ле та
лен ис ход  за вре ме на хос пи та ли за ци ја се ја ви 
кај 129 па ци ен ти од кои при чи на та во над 65% 
би ло гор но ди ге стив но кр ва ве ње.

Од комп ли ка ции гор но ди ге стив но кр ва ве
ње бе ше за ста пе но од 32%47% од па ци ен ти те, 
ре фра кто рен ас цит од 27%  69%, ен це фа ло па
ти ја/ко ма од 18%  37%, хе па то ре на лен син дром 
се ја вил кај 2,5%  9%, а ка ко нај ре тка комп ли ка
ци ја се ја ви спон тан ба кте ри ски пер и то нит во 
1%2% на па ци ен ти.

Врз ос но ва на си те по да то ци на пра ве на е 
те мел на ана ли за на тро шо ци те за ди јаг но сти ка 
и ле ку ва ње на овие бол ни. Спо ред те жи на та на 
бо ле ста и по тре ба та од раз лич ност во те ра пи ја
та, си те бол ни беа ка те го ри зи ра ни во три гру пи 
при што е до би е но де ка за триднев на кра тка 
хос пи та ли за ци ја, гру па на па ци ен ти со нај лес на 
кли нич ка сли ка тро шо ци те из не су ва ат 48.250 
ден. (800 евра) по па ци ент, што по ден на хос пи
та ли за ци ја би би ло 16.083 ден. Во оваа гру па се 
нај доа око лу 56% од па ци ен ти те. Во вто ра та гру
па па ци ен ти чи ја хос пи та ли за ци ја тра е ше од 7 до 
14 де на тро шо ци те про сеч но из не су ваа 101.640 
де на ри (1.650 евра), а гру па та ја со чи ну ваа 18% 
од па ци ен ти те. Тре тата гру па на па ци ен ти, бол
ни со нај те шка кли нич ка сли ка (нај че сто CHILD 
C) оп фа ти 26% од па ци ен ти те, а тро шо ците за 
нив но ле ку ва ње из не су ваа око лу 175.123 де на
ри (2.860 евра), што по ден на хос пи та ли за ци ја 
би из не су ва ло 8.500 де на ри. Од ова про из ле гу ва 
де ка ед на хос пи та ли за ци ја на бо лен во про сек 
чи ни око лу 62.000 ден. (1.000 евра). 

Зна чи де ка трет ман на еден бо лен со цр
но дроб на ци ро за во пер и од од 5 до 7 го ди ни, 
ко га нај че сто бо ле ста за вр шу ва со ле та лен ис
ход, вкуп но из не су ва око лу 1.850.000 де на ри 
(30.000 евра). Во слу чај да се ин ди ци ра трансп

лан та ци ја на црн дроб тро шо ци те се зго ле
му ва ат нај мал ку за 6.250.000 де на ри (100.000 
евра), а во посттрансп лан та ци о ни от пер и од 
тро  шо ци те се зго ле му ва ат за уште по 246.400 
до 369.600 де на ри (4000 до 6000 евра) го диш но 
по па ци ент. (сли ка 4.)

Од дру га стра на, на вре ме но ле ку ва ње на 
ин фи ци ран бо лен со ХЦВ или ХБВ чи ни зна чи
те лно по мал ку. Ле ку ва ње то на па ци ен ти со ХБВ 
ин фек ци ја со од вет но ле ку ва на со пе ги ли ран 
ин  тер фе рон чи ни око лу 717.000 де на ри (11.654 
евра), за ле ку ва ње пак на ХЦВ бол ни од ге но тип 
1 се по треб ни 1.154.000 де на ри (18.734 евра), до
де ка пак за ге но тип 2 или 3 се по треб ни 553.000 
де на ри (9.000 евра). (сли ка 4.)
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КОМП ЛЕТ НА уС Лу ГА ЗА ТРИ ЕВРА МЕ СЕЧ НО
лу ги во полн из нос од средс тва та на за дол жи
тел но то оси гу ру ва ње за пре вен тив ни те мер ки 
и ра но то откри ва ње на бо ле сти те, прег ле ди
те, ди јаг но сти ка та и ле ку ва ње во при мар на та 
здрав стве на за шти та, за дол жи тел на вак ци на
ци ја спо ред про гра ма та, пре вен ци ја та на бо ле
сти те на уста та и за би те за де ца до 18 го ди ни.

За дол жи тел но то оси гу ру ва ње не е по
треб но ни ту за сле де ње на бре ме ни те же ни 
и по ро ду ва ње то, ле ку ва ње то на мен тал но 
бол ни те ли ца и оние со преч ки во раз во јот, 
сле пи те и глу во не ми те, ка ко ни за прег ле ди, 
ди јаг но сти ка и ле ку ва ње, ле ко ви, ме ди цин ско 
тех нич ки по ма га ла и трансп лан та ци ја на тки ва 
и ор га ни за де ца до 18 го ди ни и уче ни ци те и 
сту ден ти те до кра јот на шко лу ва ње то, а нај
доц на до 26 го диш на во зраст. 

За дол жи тел но то оси гу ру ва ње ги по кри
ва и тро шо ци те за сме сту ва ње и ис хра на на 
при друж но то ли це на де те до пет го ди ни, во 
бол ни ца или во уста но ва за спе ци ја ли зи ра на 
ре ха би ли та ци ја, прег ле ди те, ди јаг но сти ка та 
и ле ку ва ње во се кун дар но то и тер ци јар но то 
ни во на здрав стве на за шти та, ме ди цин ски  дел 
на спе ци ја ли зи ра на ре ха би ли та ци ја, до маш но 
ле ку ва ње кај хро нич ни те со стој би и до маш на 
фи зи о те ра пи ја и ле ко ви те за за бо ле ни те од 
ХИВ и за раз ни бо ле сти, ма лиг ни те за бо лу ва
ња, хе мо фи ли ја, ше ќер ни за бо лу ва ња, ци стич
ни те фи бро зи, пси хо зи, епи леп си ја, мул тип ла 
скле ро за, му скул на ди стро фи ја, це ре брал на 
па ра ли за, па рап ле ги ја и ква доп ле ги ја, хро нич
на бу бреж на ис ну фи ци ен ци ја (ди ја ли за), рев
мат ски от ар тит и си стем ски от лу пус.  

Забележувајќи што во изра бо тка та на 
тек стот на за ко нот не учес тву ваа со ци јал ни те 
парт не ри, пре тсе да те лот на Уни ја та на сло бод
ни те син ди ка ти, Ср џа Ке ко виќ, изра зи сом неж 
де ка се ра бо ти за из ма ма на гра ѓа ни те.

 Се га ка жу ва те де ка из но сот за до пол ни
тел но то оси гу ру ва ње ќе би де око лу 3 евра, а 
што ќе би де за по ло ви на го ди на,  пра ша Ке ко
виќ. Тој истак на де ка тоа го оп то ва ру ва скром
ни от бу џет на нај го ле ми от дел од гра ѓа ни те и 
до пол ни тел но то оси гу ру ва ње мо же да би де 
са мо уште еден на мет на џе бот на се меј ни те 
бу џе ти на цр но гор ски те гра ѓа ни. 

„Побједа“

Со до пол ни тел но оси гу ру ва ње во из нос 
од 2,5 до 3,5 евра ме сеч но, по крај при до не си те 
за здрав ство кои вра бо те ни те ве ќе ги изд во ју
ва ат, гра ѓа ни те на Цр на Го ра ќе до би ва ат бесп
лат ни здрав стве ни ус лу ги од та кана ре че ни от 
за дол жи те лен па кет. Ова го пред ви ду ва на цр
тот за из ме ни те и до пол нувањата на За ко нот 
за здрав стве но оси гу ру ва ње, кој де но ви ве бе
ше ста вен на јав на рас пра ва. 

 Бла го да реј ќи им на не пот пол ни те ин
фор ма ции кои од дел ни ме ди у ми ги пла си
раа из ми на ти те де но ви, се соз да де па ни ка и 
не за до волс тво ме ѓу гра ѓа ни те кои раз бра ле 
де ка во ид ни на ќе пла ќа ат 20 от сто од це на та 
за одре де на здрав стве на ус лу га. Тие со ме сеч
но то изд во ју ва ње на из нос од 2,5 до 3,5 евра, 
кои ќе се утвр дат со под за кон ски акти и ќе би
де ед на ков за си те, ќе овоз мо жи за се бе и за 
чле но ви те на сво и те се мејс тва кои ги оси гу ру
ва ат, комп лет на здрав стве на за шти та на си те 
ни воа,  со оп шти по мош нич ка та на ре сор ни от 
ми ни стер за здрав ство, Го ри ца Са во виќ, об
јас ну вај ќи де ка до пол ни тел но то здрав стве но 
оси гу ру ва ње е еден вид лич но учес тво на оси
гу ре ни кот во по кри ва ње то на тро шо ци те за 
ле ку ва ње...

Таа по тен ци ра ше де ка со из ме ни те во за
ко нот се уки ну ва пла ќа ње то на пар ти ци па ци ја
та за да де на ус лу га на си те ни воа на здрав стве
на та за шти та, за тоа што тоа ќе би де по кри е но 
со до пол ни тел но то оси гу ру ва ње. 

Цр на Го ра, ка ко со ци јал но ори ен ти ра но 
оп штес тво, низ си сте мот на за дол жи тел но то 
здрав стве но оси гу ру ва ње обез бе ду ва ла по 
пат на при до нес на ле ку ва ње, по прин ци пот 
на ед на квост, со ли дар ност и се оп фат ност. Ме
ѓу тоа, со екс пан зив ни от раз вој на ви со ки те 
ме ди цин ски и фар ма цев тски тех но ло гии, ка
ко и ста ре е ње то на на се ле ни е то, ба ра ња та за 
здрав стве ни ус лу ги се зго ле му ва ат. Тоа пре
диз ви ка го лем при ти сок на здрав стве ни те си
сте ми кои мо раат да го нај дат си сте мот на фи
нан си ско оп сто ју ва ње, а на це ло то на се ле ние 
да му да дат ед на ква и до стап на здрав стве на 
за шти та под исти ус ло ви. 

 Мно гу зем ји поч ну ва ат да ра бо тат на на
ма лу ва ње на па ке тот на ус лу ги те, кое за нас не 
бе ше ре ше ние, за тоа што на та ков на чин дол
го роч но би го за гро зи ле здрав је то на на се ле
ни е то. Цел та на овој за кон ски до ку мент е да се 
зго ле ми сред но то оси гу ру ва ње. Со до пол ни
тел но то оси гу ру ва ње гра ѓа ни те ќе учес тву ва ат 
во тро шо ци те на ле ку ва ње то за тоа што со тој 
скро мен из нос се ос ло бо де ни од пла ќа ње то 
на раз ли ка та на це на та ме ѓу здрав стве на та ус
лу га ко ја ја пла ќа Фон дот, а тоа е 80 % и ре ал на
та це на на таа ус лу га,  истак на по мош нич ка та 
на ми ни сте рот за здрав ство. 

Оси гу ре ни кот, ка ко што ве ли таа, не мо ра 
да се сог ла си на до пол ни тел но то оси гу ру ва
ње, но во тој слу чај би мо рал да пла ти 20 от сто 
од це на та на здрав стве на та ус лу га. За тоа таа 
оче ку ва де ка гра ѓа ни те ќе раз бе рат де ка е по
до бро да уп ла тат најм но гу 3,5 евра за до пол
ни тел но то оси гу ру ва ње и со тоа да го спре чат 
ри зи кот од пла ќа ње на по го ле ми тро шо ци за 
ле ку ва ње, во ви си на од 20 от сто. 

Спо ред про це ни те на Ми ни стерс тво то 
и Фон дот, тре ба до пол ни тел но да се оси гу рат 
око лу 250.000 гра ѓа ни, што на го диш но ни во 
ќе соз да де ста би лен и си гу рен из вор на фи
нан си ра ње од око лу де сет ми ли о ни, бла го
да реј ќи на кој не са мо што на ова ни во ќе се 
одр жи здрав стве на та за шти та, ту ку таа ќе се 
уна пре ди, со ог лед де ка здрав стве ни от си стем 
од пар ти ци па циија го диш но до би ва ше око лу 

Со На црт за ко нот се во ве ду ва до пол ни тел но оси гу ру ва ње, со кој 
гра ѓа ни те се за шти ту ва ат од ри зи кот да ги пла ќа ат тро шо ци те 
од де лот за раз ли ка та во це на та. Тие со ме сеч но изд во ју ва ње на 
из нос од 2,5 до 3,5 евра, кои ќе се утвр дат со под за кон ски акт и ќе 
би де ед на ков за си те, ќе има ат комп лет но ле ку ва ње за се бе и чле
но ви те на сво и те се мејс тва кои ги оси гу ру ва ат 

ми ли он евра. Ва ка кон ци пи ра ни от за кон, ка
ко што истак на Са во виќ, ја за др жа со ци јал на та 
ком по нен та, оп то ва ру вај ќи го ра бот но актив
но то на се ле ние, и за др жу вај ќи го прин ци пот 
на со ли дар но ст. Со из ме ни те и до пол не ни ја та 
на за ко нот е пре ци зи ра но де ка одре де ни ка
те го рии на на се ле ни е то се ос ло бо де ни од до
пол ни тел но то оси гу ру ва ње и де ка за нив си те 
здрав стве ни ус лу ги се бесп лат ни. 

 Ду ри 348.000 гра ѓа ни на Цр на Го ра се 
ос ло бо де ни од до пол ни тел но то оси гу ру ва ње. 
Тоа се ли ца та по ста ра од 65 го ди ни, ко рис ни ци 
на со ци јал но за штит ни те пра ва со чле но ви те 
на нив ни те се мејс тва, пен зи о не ри те со нај ни
ски при хо ди, де ца та до 18 го ди ни, не вра бо те
ни те ли ца еви ден ти ра ни во Аген ци ја та за вра
бо ту ва ње, по тоа кр во да ри те ли те кои нај мал ку 
де сет па ти до бро вол но да ле крв, до но ри те на 
тки ва и ор ган, ка ко и бор ци те, во е ни те ин ва ли
ди, ци вил ни те ра бот ни ин ва ли ди и чле но ви те 
на нив ни те се мејс тва и ко рис ни ци те на па ри
чен на до мест за ма те ри јал но обез бе ду ва ње на 
бор ци те,  ре че Са во виќ.

Таа об јас ни де ка до бро вол но то здрав
стве но оси гу ру ва ње, кое го спро ве ду ва ат оси
гу ри тел ни те ком па нии, не ма ни што за ед нич ко 
со до пол ни тел но то оси гу ру ва ње, за тоа што 
не е по вр за но за за дол жи тел но то здрав стве
но оси гу ру ва ње. Овие две оси гу ру ва ња, ка ко 
што ве ли, се спро ве ду ва ат не за вис но ед но од 
дру го.  Спо ред збо ро ви те на Ан ѓел ка Ба биќ од 
Фон дот за здрав стве но оси гу ру ва ње, су шти
на та е да се оп фа тат си те оси гу ре ни ци на за
дол жи тел но то оси гу ру ва ње, за да ја пот пи шат 
по ли са та, од нос но до го во рот со Фон дот, кој 
за ед но со за дол жи тел но то оси гу ру ва ње комп
лет но ќе ги по крие тро шо ци те за си те ус лу ги 
што се во па ке тот про пи шан со За ко нот за за
дол жи тел но здрав стве но оси гу ру ва ње. 

Тоа е ши рок па кет на ус лу ги, си гур но 
нај ши рок во ре ги о нот, за тоа што ги оп фа ќа 
здрав стве ни те ус лу ги на си те три ни воа, здрав
стве на за шти та, пра ва та на по ма га ла и ле ко ви. 
По драз би ра и ле ку ва ње во странс тво, ду ри и 
трансп лан та ци ја на ор га ни и тки ва. До кол ку 
оси гу ре ни кот од за дол жи тел но то оси гу ру ва
ње не ја пот пи ше по ли са та за до пол ни тел но то 
оси гу ру ва ње, во слу чај да дој де до по тре ба за 
здрав стве на ус лу га ко ја за дол жи тел но то оси
гу ру ва ње ја по кри ва 80 от сто, тој ќе мо ра да ја 

доп ла ти раз ли ка та до пол на та це на.
Со до пол ни тел но то оси гу ру ва ње е по

кри е но бол нич ко то ле ку ва ње, ин тен зив на та 
не га, прег ле ди те, ди јаг но сти ка та и ле ку ва ње 
во спе ци ја ли стич ки ам бу лан ти на се кун дар
но то и тер ци јар но то ни во на здрав стве на та за
шти та, ка ко и над вор од Цр на Го ра. Исто та ка, 
оп фа те но е и до маш но то ле ку ва ње на хро нич
ни те со стој би, по стап ки кај зе ма ња и пре са ду
ва ња де ло ви  од чо веч ко то те ло, трет ман во 
днев ни бол ни ци, ме ди цин ска ре ха би ли та ци ја 
во спе ци ја ли зи ра ни уста но ви, прег ле ди и ле
ку ва ње на бо ле сти те на уста та и за би те пред 
опе ра ци ја на ср це, трансп лан та ци ја на ор га
ни те и пре до пе ра ти вен трет ман кај ма лиг ни те 
за бо лу ва ња.

На по че то кот од јав на та рас пра ва со оп
ште но е де ка по усво ју ва ње на овој до ку мент, 
не го ва та при ме на се оче ку ва по ед на го ди на, 
кол ку е по треб но да се обез бе дат си те тех нич
ки и дру ги ус ло ви.

На оси гу ре ни ци те им се обез бе ду ва ат ус

СР БИ ЈА

СТИГ НАА ЕЛЕКТ РОН-
СКИ ТЕ КАР ТИЧ КИ

Ре пуб лич ки от за вод за здрав стве но 
оси гу ру ва ње (РЗЗО) не о дам на рас пи ша тен
дер за из бор на сер ти фи ка ци о но те ло и си
стем за упра ву ва ње со про це сот на из да ва ње 

на еле ктрон ски кар тич ки за здрав стве но оси
гу ру ва ње  со одр жу ва ње, а јав на та на ба вка е 
отво ре на до кра јот на сеп тем ври.

Спо ред прет ход ни те нај а ви, вове ду ва
ње то на еле ктрон ски те здрав стве ни ле ги ти
ма ции ќе овоз мо жи брз и по ле сен прег лед 
кај ле кар и по ди га ње ле ко ви во ап те ки те без 
до се гаш ни те ад ми ни стра тив ни про це ду ри. 
Че ка ње то во ре ди ци на шал те ри те ќе би де 
за ме не то со авто ма ти кои ќе на ли ку ва ат на 
бан ко ма ти во кои гра ѓа ни те ќе мо жат да ги 
за ве ру ва ат здравствените легитимации. Авто
ма ти те ќе би дат по ста ве ни во си те фи ли ја ли 
на Ре пуб лич ки от за вод за здрав стве но оси гу
ру ва ње, ка ко и во бол ни ци те, ка де што па ци
ен ти те ќе мо жат да про ве рат да ли ра бо то да
вецот им го уп ла тил при до не сот.

„Твој пор тал“  

ЦРНА ГОРА
ПОЧ НА ЈАВ НА ТА РАС ПРА ВА ЗА НА ЦР ТОТ НА ИЗ МЕ НИ ТЕ И ДО ПОЛ НУВАњА ТА НА ЗА КО НОТ ЗА ЗДРАВ СТВЕ НО ОСИ ГУ РУ ВА њЕ
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ХР ВАТ СКА

БуНТ НА ПРИ ВАТ НИ ТЕ ЛЕ КА РИ :  „ЌЕ ПЛА ЌА МЕ 
НА ДО МЕСТ ЗА ТОА ШТО ЛЕ Ку ВА МЕ Лу ѓЕ“

ни за де сет го ди ни, кол ку ќе се изд во ју ва за кон
це си и те. Ве лат де ка тоа е на ме сто ки ри ја та во 
Здрав ствен дом, но што е со при ват ни те ле кар
ски ор ди на ции, кои се во сопс твен про стор, а 
по крај си те да вач ки го пла ќа ат и овој на до мест? 
Тоа го ве ли др Ани та Ши мац Ра ко, ле кар од 
Сињ, ко ја за овој проб лем збо ру ва ше на кон
фе рен ци ја та за ме ди у ми те на Оп штин ска та 
ор га ни за ци ја на ХСЛС Сплит ско дал ма тин
ска та ор га ни за ци ја, со ко ја таа пре тсе да ва.  
Ле ка ри те од при мар на та здрав стве на за шти та, 
истак ну ва таа, се до ве де ни во тра гич на по зи
ци ја за тоа што ако не го пот пи шат до го во рот 
за кон це си ја, го гу бат пра во то за до го вор со 
За во дот за здрав стве но оси гу ру ва ње на Хр ват
ска. Из нај му ва ње на про сто рот во Здрав стве
ни от дом, по це на од  1.250 ку ни, пре тво рен е 
во кон це си ски на до мест, а тол ку тре ба да пла
ќа ат и се меј ни те ле ка ри, сто ма то ло зи те, ги не
ко ло зи те и пе ди ја три те кои со сопс тве ни па ри 
или со кре ди ти  ги ку пи ја и опре му ваа сво и те 
ор ди на ции или на дру ги сопс тве ни ци им пла
ќа ат ки ри ја за из да де ни от про стор. Во ве ду
ва ње то на кон це си ја та во јав но то здрав ство е 
при каз на за ру бри ка та „Ве ру ва ле или не”, ве ли 
др Ма ри ја Кла риќ, спе ци ја лист по се меј на ме
ди ци на од Тро гир, пре тсе да тел на Еди ни ца та за 
ко ор ди на ци ја на хр ват ска та се меј на ме ди ци на 
(КО ХОМ) за Сплит ско дал ма тин ска та оп шти на 

и член на Ко ми си јата за ко ор ди на ци ја за при
мар на здрав стве на за шти та во рам ки на Хр ват
ска та ле кар ска ко мо ра. 

  По ве ќе од 1.000 ор ди на ции во Хр ват ска 
се во оваа ди скри ми на тор ска по лож ба, од кои 
350 од се меј на та ме ди ци на. Тоа го не ма ни ка де 
и ко га Ми ни стерс тво то за здрав ство ја до не се 
од лу ка та, си те бев ме згро зе ни  за бо ра ви ја де
ка по сто јат ле ка ри и над вор од здрав стве ни те 
до мо ви. Ука жу вав ме на тој проб лем, за ед на 
го ди на одр жав ме мно гу со ста но ци на таа те ма, 
но се по ми на. Јас не о дам на ги уп ла тив пр ви те 
две ра ти, а мо и те ко ле ги од се вер ни от дел на 
зем ја ва тоа го на пра ви ја пред не кол ку ме се ци, 
ве ли др Кла риќ. 

Таа до да ва де ка на ем ни на та за ор ди на
ци и те во Здрав стве ни от дом тре ба ше да оста
нат ки рии, а кон це си ја та за си те, ако ве ќе би
ла не оп ход на, мо же ла да би де сим бо лич на. За 
тоа таа збо ру ва ла во Сплит ско дал ма тин ска та 
оп шти на, но та му до би ла од го вор: „Зо што би 
се отка жа ле од два ми ли о на ку ни го диш но? 
По ра ди „ара чот” на при мар на та здрав стве на 
за шти та, Здру же ни е то на при ват ни те ра бо то
да вци во здрав ство то под не се туж ба до Устав
ни от суд, а за неа на ско ро ќе раз го ва ра ат и дру
ги те ин сти ту ци о нал ни здру же ни ја.

LJUBICA VUKO

ИЗРАЕЛ

Поч ну вај ќи од 5 април до кто ри те во 
Изра ел учес тву ва ат во се ри ја штрај ко ви ка ко 
про тест по ра ди вло шу ва ње на со стој би те и 
не до стиг од пер со нал во јав ни те бол ни ци. 

Изра ел има ше 3,36 до кто ри на 1.000 жи
те ли во 2010 го ди на, но оваа број ка се пред
ви ду ва да пад не на 3,09 на 1.000 жи те ли во 
2015 и 2,69 на 1.000 во 2025 го ди на. Штрај ко
ви те се пос лед но сред ство по не ус пеш ни те 
осумме сеч ни пре го во ри со изра ел ска та вла
да. За вре ме на штрај ко ви те, јав ни те бол ни ци 
со пре ки ни ра бо теа во са бо та (со ре ду ци ран 
рас по ред). Ду ри и за вре ме на штрај кот, пре

го во ри те ме ѓу изра ел ско то Ми ни стерс тво за 
фи нан сии кое ја пла ни ра и имп ле мен ти ра 
вла ди на та еко ном ска по ли ти ка, и Изра ел
ско то ле кар ско друш тво (IMA)  не за вис на и 
не по ли тич ка ор га ни за ци ја ко ја ги прет ста ву
ва ле ка ри те во Изра ел, ре зул ти ра ше со мал 
на пре док. Ба ра ња та на IMA за ре фор ми во 
здрав стве ни от си стем вклу чу ва и 50 % по ка
чу ва ње на са ат ни на за до кто ри те во јав ни от 
се ктор, ка ко и бо ну си за оние коишто ра бо
тат во по да леч ни те и не до вол но по кри е ни 
ре ги о ни ка де што оче ку ва ни от жи во тен век 
(life expectnsis) е по кра ток и во по драч ја ка де 

ри те тре ба да се от чу ку ва ат на влез и из лез 
на ра бот но то ме сто, и спе ци ја ли зан ти те кои 
ба раа др жав ни те бол ни ци да по ну дат служ би 
кои се по кри е ни со до пол ни тел ни оси гу ри
тел ни про гра ми од здрав стве ни те уста но ви. 
Не кои спе ци ја ли зан ти и спе ци ја ли сти да доа 
оста вки по ра ди отсус тво на на пре док на пре
го во ри те и нив ни те оста вки ќе ста пат на си ла 
од сеп тем ври. И по крај тоа што бе ше ре дов
но ин фор ми ран за пре го во ри те,  пре ми е рот 
кој во исто вре ме е и ми ни стер за здрав ство, 
очиг лед но е не под го твен да ин тер ве ни ра и 
да вли јае на пре ки ну ва ње на штрај кот.

 The Lancet, Volume 378, 
Issue 9792 str. 638, 20.8.2011

што не ма до вол но спе ци јал но сти. 
Тие, исто та ка, ба ра ат по до бру ва ње на 

ра бот ни те ус ло ви, зго ле му ва ње на вре ме то 
опре де ле но за еден па ци ент од 10 на 12 до 
15 ми ну ти и отво ра ње на 1.000 ра бот ни ме
ста за до кто ри. 

Ле о нид Еи дел ман, пре тсе да те л на IMA и 
ане сте зи о лог, поч на штрајк со глад на 25 ју ли 
2010 пред кан це ла ри ја та на Бен џа мин Не тан
ја ху за да го убе ди пре ми е рот да ин тер ве ни
ра. На 3 август, Еи дел ман го за вр ши штрај кот 
со глад отка ко се по стиг на на пре док во пре
го во ри те по ме ѓу IMA и Ми ни стерс тво то за 
фи нан сии.

IMA на 14 август ре ши да го про дол жи 
штрај кот пора ди не сог ла су ва ња та де ка ле ка

ПО ВЕ ЌЕ ШТРАЈ КО ВИ НА ДО КТО РИ ТЕ

Вла да та го на ма ли оп то ва ру ва ње
то   на ма ли те и сред ните прет при е ма чи, 
  ве ли  ми ни сте рот По пи јач. Јас на тоа од
го  ва  рам:  да, ме сто да го на ма ле вте за две 
ли   пи, то ва рот го пре фр ли вте на ор ди на ци
и те на при мар на та здрав стве на за шти та. 
Ние при ват ни те ле ка ри сме до ве де ни во си ту а
ци ја:  зе ми или оста ви. За на ше то пра во да ле
ку ва ме лу ѓе мо ра ме на оп шти на та да и пла ќа ме 
кон це си ски на до мест од 1.250 ку ни ме сеч но. 
Тоа е 15  ил ја ди ку ни го диш но или 150 ил ја ди ку
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КАЛЕНДАР НА СВЕТСКАТА 
ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАцИЈА

26 сеп тем ври 2011
СВЕТ СКИ ДЕН НА СР цЕ ТО
Кар ди о ва ску лар ни те за бо лу ва ња се 

нај го ле ми те убиј ци во све тот. Фа кто ри на 
ри зик за бо ле сти на ср це то и мо зо чен  удар 
се зго ле ме ни от кр вен при ти сок, хо ле сте
ро лот и ни во а та на гли ко за, пу ше ње то, не
со од вет но вне су ва ње овош је и зе лен чук, 
пре ку мер на те жи на, де бе ли на та и фи зич
ка та не а ктив ност. 

Во парт нерс тво то со Свет ска та здрав
стве на ор га ни за ци ја, Свет ска та фе де ра ци ја 
на ср це то ор га ни зи ра раз ви ва ње на све
ста пре ку ма ни фе ста ции во по ве ќе од 100 
зем ји, вклу чу вај ќи здрав стве ни кон тро ли, 

ор га ни зи ра ни про ше тки, кур се ви и фит нес 
се сии, јав ни раз го во ри, сцен ски прет ста ви, 
на уч ни фо ру ми, из лож би, кон цер ти, кар не ва
ли и спорт ски тур ни ри. 

28 Сеп тем ври 2011
СВЕТ СКИ ДЕН ПРО ТИВ БЕС НИ ЛО
Свет ска та здрав стве на ор га ни за ци ја го 

упа ту ва на бес ни ло то врз лу ѓе то и жи вот ни те 
и ука жу ва ка ко да се спре чи бо ле ста и ка ко да 
се ор га ни зи ра бор ба та про тив бес ни ло то кај 
жи вот ни те. Спон зо ри Али јан са та за кон тро
ла на бес ни ло то и САД цен три те за кон тро ла 
на бо ле сти и пре вен ци ја ука жу ваа на тоа де ка 
55.000 лу ѓе уми ра ат се ко ја го ди на од бес ни ло, 

во про сек една загубен живот на се кои 10 ми
ну ти. 

Во САД рас по ла га ат со без бед ни и ефе
ктив ни вак ци ни за лу ѓе то што ја дат хра на ко ја 
би ла во кон такт со жи вот ни кои мо жат да ја 
има ат бо ле ста, но упо тре ба та во зем ји те во 
раз вој е ни ска по ра ди ви со ка та це на на вак
ци ни те.

10 Октом ври 2011
СВЕТ СКИ ДЕН НА МЕН ТАЛ НО ЗДРАВ ЈЕ
Свет скиот ден на мен тал но здрав је се од

бе ле жу ва  на 10 октом ври има за цел да ја по
ди га јав на та свест за мен тал ни те здрав стве ни 
проб ле ми. На овој ден се про мо ви ра ат по ве
ќе отво ре ни ди ску сии за бо ле сти те и трет ма
нот на ус лу ги те со кои се тре ти ра ат мен тал
но бол ни те ли ца., ка ко и ин ве сти ра ње то во 
пре вен ци ја та на за бо ле ни те. Ста ти сти ка та на 
Светската здравствена организација за 2002 

го ди на по ка жа де ка 154 ми лиони лу ѓе на 
гло бал но ни во стра да а т од де пре си ја, ко ја 
е са мо ед на фор ма на мен тал на бо лест.
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 СВЕТ СКИ ДЕН НА ВИ ДОТ
Свет ски от ден на ви дот се од бе ле жу

ва со јав ни три би ни за по ди га ње на све ста 
на гло бал но ни во за спре чу ва ње на оште
ту ва ња та на ви дот, ка ко и на вра ќа ње то кај 
оние што го за гу би ле. 

Овој ден во све тот се од бе ле жу ва ка
ко ва жен во бор ба та за пре вен ци ја на сле
пи ло то под мо то то “Ви зи ја 2020 пра во на 
вид”, а е во ор га ни за ци ја на Ме ѓу на род на
та аген ци ја за спре чу ва ње на сле пи ло то и 
Свет ска та здрав стве на ор га ни за ци ја. Се ко
ја го ди на се вклу чу ва ат сé по ве ќе парт не ри 
во бор ба та за одр жу ва ње на ви дот и пре
вен ци ја та на сле пи ло то. 

Отка ко вла дее то та ли та риз мот на ка пи та лот, на ше то оп штес тво се 
вр ти во на дол на спи ра ла. Та ка, всуш ност, по ве ќе и не се збо ру ва де ка 
си те по драч ја тре ба рам но мер но да се раз ви ва ат и на лу ѓе то да им се 
овоз мо жи нор мал но жи ве е ње до кол ку и на та му са ка ме да жи ве е ме во 
мир и прос пе ри тет. Спро тив но на тоа, отка ко раз ви е ни от свет, а со не го 
Сло ве ни ја прог ла си  кри за, на ста ни те се ни жат спо ред поз на то сце на
рио. Се ко ја кол кутол ку ви тал на деј ност, пр вин  мо рал но ја де вал ви ра ме, 
а на ку со по тоа ка пи тал но ја ис цр пу ва ме, до де ка са ма та да не про пад не. 
Не ма ди ле ма, се га и во на ша та зем ја е на ред (јав но то) здрав ство.

„Здрав ство то не поч нав ме ни ту да го сте га ме”, из ја ви прет став нич
ка та на Фон дот за здрав ство, по твр ду вај ќи го прет ход но из не се но то на 
одр жа но то со бра ние. Со бра ни е то на бр гу по тоа и по твр ди – до не се не
кол ку од лу ки со кои фи нан си ски ќе се ис цр пу ва ат бол ни ци те. Со тоа 
се пре леа пос лед на та кап ка пре ку ра бот на под нос ли во ст во на ша та 
дек ла ра тив но ху ма на др жа ва. Ка ко се слу чи ова?

Со бра ни е то на Фон дот за здрав ство има зна че ње за здрав ство то 
ка ко  пар ла мен тот за зем ја та. Неј зи ни те 45 чле но ви би тре ба ле да ги 
прет ста ву ва ат и за ста пу ва ат здрав стве ни те ин те ре си на два ми ли о ни 
жи те ли. Над бу џе тот, го ди на ва вре ден 2,367 ми ли јар ди евра да ноч ни 
па ри, сил но се сте га ат пип ци те на моќ ни ин те рес ни гру пи, што очиг лед
но прет став ни ци те на пос ла би те, зна чи на ра бот ни ци те, зем јо дел ци те, 
хен ди ке пи ра ни те, пен зи о не ри те..., не ус пе а ле да ги пре поз на ат. Си те 
во еден глас збо ру ваа за тро шо ци те на (јав ни те) бол ни ци и по тре ба та 
за ра ци о на ли за ци ја. Не ги ни до преа до ба ву ва чи те, ка ко ни про фи тот 
на фар ма цев тска та ин ду стри ја. Спро тив но, дејс тву ва во нив на ко рист и 
на ште та на па ци ен ти те.

На ви сти на, бу џе тот сè уште сил но го чув ству ва рас тот на пла ти те 
во здрав ство то од вре ме то на прет ход на та вла да, та ка што отта му до а
ѓа и еден вид гнев про тив пер со на лот во бол ни ци те. Но, то гаш пла ти те 
во здрав стве ни от се ктор на ви сти на беа ни ски, па ри има ше до вол но, 
и ни кој од еко но ми сти те глас но не ка жа ни ту збор, ни ту де ка не ко гаш 
ќе не до стиг ва ат па ри. Ин те рес но е де ка прет ста вки те до а ѓаа пре теж
но од уста та на ра бо то да вци те кои 
има ат ви со ки пла ти, до де ка нив ни
те ра бот ни ци ги оси ро ма шу ва ат со 
срам но ни ски при ма ња. 

Зад пул тот на рас кош на та са
ла на Фон дот, лес но е да се збо ру ва 
за прем но гу вра бо те ни во бол ни
ци те кои ра бо тат мал ку или ло шо. 
Но, ко га не кој од го вор ни ци те утре 
не моќ но би пад нал во бол нич ки от 
кре вет, се ка ко би оче ку ва л со не го по сто ја но да би дат нај мал ку ед на 
ме ди цин ска се стра, ако не и ле кар. Зна чи  да збо ру ва ме за по тре ба та 
здрав ство то да се уре ди ка ко сто панс тво то  е знак на нај ви со ко ни во 
на тре во га. Сто панс тво ту ку ре чи и да не ма ме.

Те шко е да се раз бе ре, но си сте мот е уре ден та ка да до не се за ште
да на јав на та бла гај на за раз ли ка од про фи тот на при ват но то до пол
ни тел но оси гу ру ва ње. Не де ла ва усво е ни те зак лу чо ци по драз би ра ат 
ме ѓу че ти ри и пет ми ли о ни про фит од ед на го ди на за при ват но оси
гу ру ва ње. Та му за па ци ен ти те па ри те глав но се из гу бе ни, си сте мот е 
та ков што до пол ни тел ни те оси гу ру ва ња не мо жат да тро шат па ри и во 
слу чај, а тре ба јав на та бла гај на да се спа су ва.  Во јав но ста за тоа ве ро јат
но е соз да ден впе ча ток де ка јав на та бла гај на стои ло шо, а при ват ни те 
од лич но. Ти вката нас ме вка, по ра ди нај но ви те зак лу чо ци, за тоа ста ну ва 
раз бир ли ва.

По мал ку раз бир ли во ќе би де до кол ку јав но ста, а осо бе но по ли ти
ка та тие двој ни и не со вес ни игри и ги ре а ли зи ра. Во ствар но ста јав на та 
бла гај на е да ле ку по е ко но мич на од при ват ни те. Са ма та за се бе тро ши 
два про цен та од со бра ни те средс тва, нас про ти 15 про цен ти што при
ват ни те ги тро шат на са ми те се бе, а ги со би ра ат за ле ку ва ње. 

По сто јат и дру ги при чи ни по ра ди кои  мож но то по тко пу ва ње на 
јав на та бла гај на е ед но од нај о пас ни те зло де ла што мо жат да се за мис
лат. Исто та ка, штет но е во на ша та зем ја си сте мат ски да се уни шту ва 
уг ле дот и до вер ба та во здрав ство то. Не са мо што има ме во оваа об ласт 
свет ски приз на е ни до стиг ну ва ња, по ве ќе од ко ја би ло дру га деј ност 
и ин ду стри ја, ту ку на ме сто на уна пре ду ва ње и раз вој се оди на но ви 
огра ни чу ва ња, иа ко ме ди цин ска та про фе си ја е та ква што се ко гаш и на 
се ко ја др жа ва и тре ба, ду ри и ка ко пос лед но при бе жи ште на по е ди неч
но то про тив не воз мож ни те ба ра ња на ка пи та лот. Иа ко ме ди цин ските 
ор га ни за ции во пос лед ни ве го ди ни пов ле коа не кои ло ши по те зи, про
мо ви ра ње то раз дор и не тр пе ли вост ме ѓу па ци ен ти те и ле ка ри те, што е 
се га слу чај е мно гу по греш но за це ло то оп штес тво

„Де ло“

СЛО ВЕ НИ ЈА

...А НЕ ПОЧ НАВ МЕ НИ Ту 
ДА ГО СТЕГ Ну ВА МЕ 

ЗДРАВ СТВО ТО!...

од го ва ра ако се слу чи гре шка во те кот на пре ку вре ме на
та ра бо та? Во Ко мо ра та ин тен зив но ра бо тат на мо де лот на 
оси гу ру ва ње то кој би бил со од ве тен на ин те ре си те на уста
но ви те, ле ка ри те и па ци ен ти те, па ќе им го пред ло жат на 
здрав стве ни те вла сти. За гри жу вач ки е, ка ко што се слу ша 
од ле кар ски те кру го ви, де ка не кои ди ре кто ри пра ват при
ти сок врз ле ка ри те да ја пот пи шат сог лас но ста за пре ку вре
ме на ра бо та. Во спро тив но им се за ка ну ва ат де ка не ма да 
им ги да дат доз во ли те за до пол ни тел на та ра бо та над вор од 
ра бот но то вре ме кај дру ги ра бо то да вци. За тоа, ка жу ва Ми
ни го де но ви ве ќе рас пра ва ко ми си ја на Ко мо ра та за бол
нич ка деј ност.

На сто ти ци жи те ли има ме са мо 2,5 ле ка ри, во од нос  
3,5  во зем ји те на Европската унија. Ле ка ри на бер зи те за 
ра бо та има мал ку и тоа са мо во го ле ми те гра до ви, до де ка 
во „про вин ци ја та” тре ба да се ба ра ат со лу па. По крај тоа, 
истак ну ва Ми ни го, уште не е до не се на на ци о нал на стра те
ги ја ко ја би го ре ши ла проб ле мот, иа ко таа бе ше нај а ве на 
пред ед на го ди на. Тре ба ше, ме ѓу дру го то, да со др жи и зго
ле му ва ње  на кво та та за за пи шу ва ње сту ден ти на ме ди цин
ски те фа кул те ти, а со тоа да им се овоз мо жи на ле ка ри те, 
кои тоа го са ка ат и мо жат, да ра бо тат во др жав на та служ
ба и до 70 го ди ни, ка ко што им е тоа доз во ле но на су ди и те. 
Но, се е со пре но за тоа што не ма па ри за тоа, ка ко што ве ли 
Ми ни го, има ме онол ку ле ка ри кол ку што мо же ме да ги пла
ти ме.

Се пак кри за та во бол ни ци те нај ве ро јат но не ма да се 
по чув ству ва, пр венс тве но за ра ди са ми те ле ка ри кои и она
ка се ве ќе на вик на ти да ра бо тат по ве ќе откол ку што им е 
про пи ша но спо ред за ко ни те.

Спо ред из ме ни те на За ко нот ра бо тен ден на ле ка ри те со 
де журс тва та не мо же да би де по долг од 48 ча са. Иск лу чи тел
но ле ка рот мо же по ве ќе да ра бо ти, со пис ме на сог лас ност, но 
без при ти сок. Но, не кои ди ре кто ри уце ну ва ат: ако ле ка ри те 
не пот пи шат сог лас ност  им ја уки ну ва ат доз во ла та за до пол
ни тел на ра бо та кај друг ра бо то да вец.

Малку по ве ќе од еден ме сец во си ла се из ме ни те на 
За ко нот за здрав стве на за шти та со кои, во сог лас ност со 
ди ре кти ва та на Европ ска та ко ми си ја, се утвр ду ва ра бо та та 
на ле ка ри те на де журс тво, при ват ни те прег ле ди и ра бо та 
по по вик. Бит на но ви на е де ка вкуп ни от ра бо тен ден, вклу
чу вај ќи ги де журс тва та и ра бо та на по вик, не мо же да би де 
по долг од 48 ча са, 40 ре дов на ра бо та и ед но осум ча сов но 
де журс тво. Со иск лу чок, мо же да се ра бо ти и по ве ќе со пис
ме на доз во ла, на што ра бо то да вецот не мо же да ги при си лу
ва вра бо те ни те. Пра ша ње е ка ко тоа ќе се одра зи на функ
ци о ни ра ње то на бол ни ци те кои де но ноќ но ра бо тат, ка ко и 
на це ли от здрав ствен си стем во кој има не до стиг од 3.000 
ле ка ри? Да ли одред ба та за 48ча со вен ра бо тен ден во оп што 
мо же да се спро ве де?

Во Кли нич ка та бол ни ца „Ду бра ва“ во За греб ра бо тат по 
ста ро и ве ру ва ат де ка ле ка ри те, кои за ра ди при ро да та на ра
бо та та не мо жат да пре ста нат да ра бо тат по 48 одра бо те ни 
ча со ви, ќе ја пот пи шат сог лас но ста. Ни ту во Кли нич ка та бол
ни ца Све ти Дух, ка ко што доз на ва ме, проб ле ми за се га не ма, 
сме та ат де ка ќе би де мал бро јот на оние кои ќе од би јат да го 
ста ват пот пи сот на сог лас но ста за пре ку вре ме на та ра бо та, 
за тоа што тоа зна чи и за по ло ви на по ни ска пла та. Се кој ле
кар во бол ни ца – освен по во зрас ни те кои се пред пен зи о ни
ра ње, оние со ма ли де ца или оние кои по ра ди не ко ја бо лест 
не мо жат да ра бо тат по ве ќе од ре дов но то ра бот но вре ме 
или пак има ат об вр ски кај друг ра бо то да вач про сеч но де
жу ра ат пет шест па ти ме сеч но што ре чи си му го уд во ју ва ат 
при хо дот. На при мер, на спе ци ја лист со 10 го ди ни про сеч
на та пла та од 8.500 ку ни, се зго ле му ва до 14.000. Но, по ра ди 
не до стиг од ле ка ри, осо бе но ко га има по тре ба од за ме ни во 
те кот на го диш ни те од мо ри или бо ле ду ва ња, се де жу ра и од 
10 до 12 па ти ме сеч но што е иск лу чи тел но ис цр пу вач ко по
ра ди што се до ве ду ва во пра ша ње и по треб на та кон це тра ци
ја и ква ли те тот на ра бо та та.

Де но ви ве ко неч но бе ше об ја ве на оче ку ва на та од лу ка 
за на чи нот на пла ќа ње на пре ку вре ме ни те ра бот ни ча со ви, 
што на ди ре кто ри те би тре ба ло да им по мог не во ор га ни
за ци ја на ра бо та та на служ ба та, од нос но тре ба да ги убе дат 
ле ка ри те да ра бо тат пре ку вре ме но. Ле кар ска та ко мо ра е за
тру па на со пра ша ња око лу пот пи шу ва ње на сог лас но ста.

И со по ве ќе од пет де журс тва ме сеч но, пла та та вле гу ва 
во по ви со ка да ноч на ста вка, со што се отво ра пра ша ње да ли 
се исп ла ту ва да се ра бо ти од утро до ве чер за мал ку по ве
ќе па ри. Пра ша ње е и да ли ќе има па ри за тол ку пре ку вре
ме ни ча со ви, за тоа што спо ред ед на про цена, тро шо ци те ќе 
се зго ле мат нај мал ку ед на че твр ти на. Спо ред збо ро ви те на 
Хр вое Ми ни го, пре тсе да тел на Хр ват ска та ле кар ска ко мо ра, 
до би е но е ве ту ва ње де ка це на та на пре ку вре ме ни те ча со ви 
ќе би де по ви со ка. 

Вла да та за го ди на ва бе ше долж на на здрав ство то да му 
обез бе ди до пол ни тел ни 314 ми ли о ни, ка ко и 750 ми ли о ни 
ку ни за ид на та го ди на. По со европ ски те ди ре кти ви, па ри
те за де журс тва и ра бо та на по вик, ка ко и на до ме сто кот за 
при прав ност за оваа и след ни те две го ди ни, обез бе де ни се 
со прес ме тки те на бол ни ци те и дру ги те здрав стве ни уста но
ви,  се ве ли во од го во рот на Ми ни стерс тво то за здрав ство. 
Тоа зна чи де ка оваа го ди на не тре ба се обез бе дат до пол ни
тел ни те 314 ми ли о ни, а де ка во ид на та, ме сто 750 ми ли о ни 
ќе тре ба ат де сет па ти по мал ку 75 ми ли о ни. Ме сто 750 ми
ли о ни по прет ход но то за кон ско ре ше ние, во 2013 го ди на ќе 
тре ба до пол ни тел но да се нај дат 203 ми ли о ни.

»Се га ќе се по чув ству ва и проб ле мот на не до стиг од ле
ка ри, за што одам на пре ду пре ду ва ме«, твр ди Ми ни го. Ќе има 
проб ле ми, пре ду пре ду ва тој, со ор га ни за ци ја на служ ба та.

Ми ни го по тсе ту ва де ка ди ре кти ва та »48« е до не се на 
по ра ди ква ли те тот на здрав стве на та за шти та и за шти та та 
на ле ка ри те кои, исто ка ко и професионалните возачи не би 
сме е ле да “во зат” по дол го откол ку што е про пи ша но. Кој ќе 

БА БИЌ: ОС ЛО БО Ду ВА ЊЕ НА 
ЛЕ КА РИ ТЕ ОД ПРИ СИЛ НА РА БО ТА

»Ле ка ри те не мо ра ат да ра бо тат по ве ќе од 48 ча са  и 
за шти те ни се си те кои тоа не го са ка ат«, об јас ну ва Иви ца 
Ба биќ, пре тсе да тел на Хр ват ски от син ди кат на ле ка ри те. 
На пра ша ње то одред ба та за 48ча сов ен ра бо тен ден ќе 
се реф ле кти ра на функ ци о ни ра њето на здрав стве ни от 
си стем, Ба биќ по тсе ту ва де ка уште пред пет го ди ни опо
ме ну ва ше на мож ни пос ле ди ци ако проб ле ми те не поч
нат си стем ски да се ре ша ва ат. По крај не до вол ни от број 
ле ка ри, пре тсе да те лот на син ди ка тот со го ди ни ука жу ва 
на не со од вет но рас пре де лу ва ње на ме ди цин ски от пер
со нал и на пла ти те што не мо ти ви ра ат. Не го ви от син ди
кат ќе вли јае и врз од лу ка та на ми ни сте рот за на чи нот 
на пла ќа ње то на пре ку вре ме ни те ча со ви, за вис но од тоа 
кол ку не го ви те за бе ле шки ќе би дат при фа те ни. По се 
изг ле да, под го тве ни се на ком про мис за тоа што во те кот 
на под го то вки те на из ме ни те на За ко нот за здрав стве на 
за шти та ја при фа ти ја су ге сти ја та на Ми ни стерс тво то во 
одред ба та за 48 ча сов но  ра бот но вре ме да би де иск лу
че на „под го тве ност.”  

ХР ВАТ СКА
ВО СИ ЛА ИЗ МЕ НИ ТЕ НА ЗА КО НОТ ЗА ЗДРАВ СТВЕ НА ЗАш ТИ ТА

ПО РА ДИ „ЕВ РОП СКО ТО РА БОТ НО ВРЕ МЕ” ЌЕ 
ЕСКА ЛИ РА ПРОБ ЛЕ МОТ НА НЕ ДО СТИ ГОТ ОД ЛЕ КА РИ
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КАР ДИ О ВА СКу ЛАР НА ПРЕ ВЕН цИ ЈА - ВРЕ МЕ ЗА АК цИ ЈА

Пишува:
Проф. др Елизабета Србиновска

Универзитетска Клиника за кардиологија 

Про ек ци ја та на Свет ска та здрав стве на ор
га  ни за ци ја е де ка и до 2030 го ди на кар ди о ва ску
ла р ни те за бо лу ва ња ќе оста нат сè уште во деч ка 
пр и чи на за мор та ли тет и мор би ди тет. Се кој го ди 
на еден од трој ца уми ра од не ко ја фор ма на ка р
ди о ва ску лар но за бо лу ва ње, што пре тста ву ва не 
ка де око лу 17 ми ли о ни лу ѓе го диш но. Од нив над 
80% на ста ну ва ат во ни ско и сред но раз ви е ни  те 
зем ји, ка де што при па ѓа и на ша та др жа ва.

Стап ка та на смрт ност од кар ди  о ва ску лар
ни за бо лу ва ња спо ред Свет ска та зд рав стве на 
ор га ни за ци ја, об ја ве на во 2004 го  ди на, е 43% кај 
ма шка та по пу ла ци ја, од кои 21%  од кар ди о ва
ску лар на ср це ва смрт. Кај же н ската популација 
ка ди о ва ску лар на та смрт но ст из не су вала 56%, 
од кои 23% од кар ди о ва ску лар на ср  це ва смрт. 
По го ле ма та вкуп на кар ди о ва ску ла р на смрт ност 
кај же на та се дол жи на по го ле ма  та ин ци ден ца на 
мо зоч ни от удар (гра фи кон бр ој 1.)

По сто јат мал број на високоразвиени др жа  
ви во За пад на Евро па ка дешто се бе ле жи пад на 
 кар ди о ва ску лар ни от мор би ди тет и мор та ли тет. 

Кои се кар ди о ва ску лар ни за бо лу ва ња?

Гра фи кон број 1. При чи ни за смрт спо ред по лот во Европ ски те зем ји

де ста би ли зи ра ње то на ате роск ле ро тич ни те ле
зии кои би би ле при чи на за раз вој на аку тен кли
нич ки син дром, кај поациент кој никогаш немал 
знаци за срцево коронарно страдање (ангина 
пекторис). Отта му, по и мот за ву лне ра бил на пла
ка и вул не ра би лен (ран лив) па ци ент.  

И по крај на пре до кот во трет ма нот на кар
ди о ва ску ла ни те бо ле сти, го лем број слу чу ва ња 
кај на ви дум здра ви па ци ен ти не мо жат да се 
пред ви дат (супк ли нич ка ате роск ле ро за). До
стап ни те скри нинг и ди јаг но стич ки ме то ди се 
че сто ин су фи ци ент ни за иден ти фи ка ци ја на жр
тви те на кар ди о ва ску ла рен  на стан пред тој да се 
слу чи. Си те ти по ви на ате ро скре то тич на пла ка 
со ви сок ри зик за на ста ну ва ње на тром бо тич на 
комп ли ка ци ја и бр за про гре си ја е на ре че на вул
не ра бил на пла ка, ко ја мо же да е при чи на за по
ја ва на аку тен ко ро на рен син дром, ми о кар ден 
ин фаркт и наг ла ср це ва смрт. Отту ка и по и мот за 
вул не ра би лен па ци ент кој пре тста ву ва лич ност 
со ви сок ри зик за раз вој на не кој ср цев на стан во 
бли ска ид ни на

Руп ту ра на пла ка та е нај чест тип на комп ли
ка ци ја на пла ка та, кај око лу 70% од слу ча и те ко га 
на ста ну ва и фа те лен аку тен ми о кар ден ин фаркт 
и/или наг ла ср це ва смрт.

По сто јат раз лич ни ти по ви на вул не ра бил ни 
пла ки, но нај че сто се ра бо ти на пла ка со го ле мо 
ли пид но ја дро и тен ка фи броз на обвивка(капа),  
ин фил три ра на со ма кро фа ги. Тен ка та фи броз
на ка па мо же да еро ди ра пра веј ќи су бок лу зи ја 
и нај че сто е при чи на за аку тен ко ро на рен син
дром, или да прс не пра веј ќи комп лет на ок лу зи ја 
ко ја кли нич ки се ма ни фе сти ра со аку тен ми о кар
ден ин фаркт.  Актив но ста за бо ле ста мо же да се 
про це ни со се ро ло шки мар ке ри кои го по ка жу
ва ат си стем ски инф ла ма то рен од го вор, ка ко на 
при мер, со ви сок сен зи ти вен Ц ре а кти вен про
те ин и тие вле гу ва ат во гру па та на вул не ра бил
ни па ци ен ти. Но, тоа е нес пе ци фич на со стој ба за 
кар ди о ва ску лар но збид ну ва ње. Кли нич ка та ди
јаг но за на вул не ра бил на та пла ка е комп лекс на, 
од нос но ни ту ин ва зив ни те ни ту не ни ва зив ни те 
ими џинг тех ни ки не мо жат точ но да ја откри јат 
и по твр дат вул не ра бил на та пла ка. На пред ни те 
тех нич ки до стиг ну ва ња на ул траз вук со ра ди о
фре квент на ана ли за и ела сто гра фи ја ка ко и оп
тич ка та ко хе рент на то мо гра фи ја, и не кои по но ви 
ин тра ва ску лар ни тех ни ки, мо жат по пре циз но да 
го опи шат со ста вот на пла ка та. 

Спо ред Аме ри кан ско то здру же ние за ср це 
при мар на та пре вен ци ја тре ба да поч не уште на 
20 го ди ни, со зе ма ње на фа ми ли јар на исто ри ја, 
по да ток за пу ше ње, на чин на ис хра на, ко ри сте
ње ал ко хол и обе мот на фи зич ка актив ност. Ме
ре ње на кр вен при ти сок, те лес на ма са, обем на 
стру кот и пул сот тре ба да се ру тин ски да се кон
тро ли ра нај мал ку на 2 го ди ни.  Тре ба да се одре
ди ли пид ни от ста тус и гли ке ми ја та нај мал ку на 5 
го ди ни, а до кол ку па ци ен тот има ри зик за ди ја
бе тес, нај мал ку на 2 го ди ни. До кол ку па ци ен тот е 
над 40 го ди ни или има по ве ќе од два фа кто ра на 
ри зик за кар ди о ва ску лар но за бо лу ва ње тре ба 
да се одре ди кар ди о ва ску лар ни от ри зик спо ред 
таб лич ки те, ско ро ви и до кол ку па ци ен тот е со 
ви сок ри зик за кар ди о ва ску лар но збид ну ва ње 
по треб но е ме ди ка мен тоз но ле ку ва ње. Спо ред 
во ди чот, мно гу дру ги спе ци фич но сти се одре де
ни, што на до кто рот му ја олес ну ва по стап ка та за 
спро ве ду ва ње на пре вен ци ја.

Во Европ ски от во дич за при мар на пре вен
ци ја се точ но опре де ле ни па ци ен ти те со ри зик 
за ка ди о ва ску лар но слу чу ва ње, ка ко и на со ка та 
за трет ман на исти те до кол ку се во ри зик. Спо
ред овој во дич лу ѓе то кои са ка ат да оста нат здра
ви тре ба да ги има ат след ни те па ра ме три: 0 3 5 
140 5 3 0, од нос но 0  да не пу шат, 3  да пе ша чат 
три ки ло ме три днев но или да има ат 30 ми ну ти 
сред но изра зе на фи зич ка актив ност, 5  пор ции 
на овош је  зе лен чук днев но, 140  кр вен при ти
сок под 140 ммХг во си сто ла, 5  под 5 вку пен 
хо ле сте рол, 3  под 3 ЛДЛ хо ле сте рол,  0   да се 
из бег ну ва зго ле ме на те лес на те жи на и ди ја бе тес. 
Па ци ен ти кои тре ба да би дат оп фа те ни за про
цен ка на кар ди о ва ску ла рен ри зик се па ци ен ти 
кои са ми са ка ат да ја на пра ват, по тоа па ци ен ти 
со сред на во зраст кои се пу ша чи, де бе ли, осо бе
но со аб до ме нал на де бе ли на, па ци ен ти со еден 
или по ве ќе ри зик фа кто ри од ти пот на по ка чен 
кр вен при ти сок, ли пи ди или ше ќер, фа ми ли ар на 
исто ри ја за пре ма тур на кар ди о ва ску лар на смрт 

При мар на та пре вен ци ја е осо бе но важ на, 
а пре тста ву ва пре по ра ка ко ја тре ба да ја до бие 
здрав па ци ент, без поз на то кар ди о ва ску лар но 
за бо лу ва ње. Ма тич ни те до кто ри тре ба да при до
не сат за еду ка ци ја та на по пу ла ци ја та. Пр ва та цел 
за при мар на та пре вен ци ја е на со че на кон откри
ва ње, осоз на ва ње и бор ба про тив фа кто ри те на 
ри зик, на ма лу ва ње на нив ни от ин тен зи тет и нив
но иско ре ну ва ње. Во на ша та зем ја по стои об вр
ска ма тич ни те до кто ри на одре ден про цент од 
прег ле да ни те па ци ен ти во ме се цот да им на пра
ват пре вен ти вен прег лед со ЕКГ и одре ду ва ње на 
нај че сти те фа кто ри на ри зик за кар ди о ва ску лар
на бо лест

Еден од глав ни те фа кто ри на ри зик за КВЗ 
се по ка че ни те мас но тии кои се и ос но ва за раз
вој на ате роск ле ро за та. Ме ѓу тоа, си те ри зикфа
кто ри мо жат да би дат при чи на за фа во ри зи ра ње 
и пред вре ме на по ја ва на ко ро нар на та бо лест на 
ср це то. За тоа бор ба та тре ба да се во ди кон пре
поз на ва ње и бор ба про тив ри зикфа кто ри те, 
од нос но да ги на ма ли ме или комп лет но ели ми
ни ра ме.

Фа кто ри те на ри зик се де фи ни ра ат ка ко 
ка ра кте ри стич ни зна ци и симп то ми што се по
вр за ни со зго ле ме на по ја ва на кар ди о ва ску лар
ни те за бо лу ва ња. По сто јат две го ле ми гру пи на 
фа кто ри на ри зик та ка на ре че ни мо ди фи ци рач ки 
и не мо ди фи ци рач ки. Не мо ди фи ци рач ки се оние 
на кои ние не мо же ме да де лу ва ме, а тоа се во
зра ста, по лот и ге нет ска та пре дис по зи ци ја. Мо
ди фи ци рач ки те се оние на кои ние мо же ме да 
де лу ва ме, пре поз на вај ќи ги и стре меј ќи се да 
ги на ма ли ме или ели ми ни ра ме. По сто јат мно гу 

Под по и мот кар ди о ва ску ла ри за бо лу ва ња 
се по драз би ра болести кои ги зафаќаат ср це то 
и крв ни те са до ви, од нос но ту ка, пред сè, се мис
ли на ко ро нар ни те крв ни са до ви, мо зоч ни те и 
пер и фер ни те крв ни са до ви. Во ос но ва на кар
ди о ва ску лар ни те за бо лу ва ње е процесот на ате
роск ле ро за, ко ја пре тста ву ва ди фуз на си стем ска 
бо лест, ко ја на ста ну ва мно гу по ра но пред да се 
по ја ват симп то ми те. 

Во бор ба та со кар ди о ва ску лар ни те за бо лу
ва ња  тре ба да би дат вклу че ни си те, гло бал на та 
здрав стве на по ли ти ка на др жа ва та, ма тич ни те 
до кто ри, си те по е дин ци, нив ни те фа ми лии, ни
ви те ком па нии и слич но. 

Аме ри кан ско то здру же ние за ср це со Аме
ри кан ски от ко леџ за кар ди о ло ги ја, ка ко и Европ
ско то кар ди о ло шко здру же ние во со ра бо тка со 
дру ги те асо ци ја ции, ка ко што е Асо ци ја ци ја та 
за ди ја бе тис, хи пер тен зи ја, мо зо чен удар и дру
ги из да доа во ди чи за пре вен ци ја и ле ку ва ње на 
кар ди о ва ску лар ни те за бо лу ва ња што тре ба да 
се по чи ту ва ат  со цел да се ре ду ци ра ри зи кот од 
идни кар ди о ва ску лар ни збид ну ва ња. 

Исто та ка, на пра ве ни се и одре де ни таб
лич ки, ка ко Фра мин гам ска та, Европ ски от ри
зик скор со кој се про це ну ва по сто јни от ри зик 
на одре де на лич ност, од нос но се изд во ју ва ат па
ци ен ти кои се со ви сок ри зик за раз вој на иде н 
кар ди о ва ску ла рен на стан. На со ки те за трет ман 
на па ци ен ти те без кар диова ску лар на бо лест 
(при мар на пре вен ци ја)  и па ци ен ти те со ве ќе до
ка жа на кар ди о ва ску лар на бо лест (се кун дар на 
пре вен ци ја) се раз ли ку ва ат.

Спо ред аме ри кан ски те и европ ски те асо
ци ја ции, по треб но е да се на пра ви про це на на 
гло бал ни от ри зик за се кој па ци ент, осо бе но да 
се направи иден ти фи ка ци ја на ви со кори зич ни те 
па ци ен ти кои ба ра ат ит но вни ма ние и ин тер вен
ци ја, мо ти ва ци ја на па ци ен ти те да се при др жу
ва ат на со ве ти те за на ма лу ва ње на фа кто ри те 
на ри зик, про ме на на нив ни от ин тен зи тет. Па ци
ен ти те со ви сок  ри зик мо жат да би дат ста ве ни 
и на ме ди ка мен то зен трет ман ка ко да ве ќе има
ле не кој тип на кар ди о ва ску лар на бо лест. За от
поч ну ва ње на ле ку ва ње на фа кто ри те на ри зик 
кај па ци ент пред прет ход но кар ди о ва ску лар но 
слу чу ва ње по треб но е да се прес ме та ко рис но
ста и ри зи кот од соодветното медикаментозно 
лекување. 

мо ди фи ци рач ки фа кто ри на ри зик, ме ѓу тоа ос
нов ни со кои по сто ја но се сре ќа ва ме во се којд
нев но то жи ве е ње се: по ка че ни те мас но тии, пу
ше ње то, по ка че ни от кр вен при ти сок, фи зич ка та 
не а ктив ност, де бе ли на та, осо бе но аб до ме нал на
та, ди ја бе ти сот, стре со ге нот на чин на жи вот, из
бо рот на нез дра ва хра на и слич но. Де нес се знае 
де ка и мно гу дру ги ма те рии што се соз да ва ат и 
ги има по мал ку или по ве ќе во ор га низ мот, ка ко и 
не кои со стој би мо жат да го зго ле мат ри зи кот од 
кар ди о ва ску ла ни за бо лу ва ња.

Ин те рес но е да се на по ме не де ка и во ма
шка та и во жен ска та по пу ла ци ја во зра ста има 
зна чај на уло га ка ко ри зикфа ктор. Кај же ни те 
ко ро нар на та бо лест се ма ни фе сти ра де се ти на 
го ди ни по доц на, што е ве ро јат но  по вр за но со 
хор мо нал ни от ста тус во постме но па у зал ни от 
пер и од. По ве ќе сту дии, ре ги стри по ка жаа де ка 
же ни те се раз ли ку ва ат по ти пот на ри зикфа
кто ри те. Кај же ни те по че сто се ја ву ва изо ли ра на 
си стол на хи пер тен зи ја, ди ја бе тес и се фи зич ки 
поне а ктив ни. Во по на пред на та во зраст во вто
ра та по ло ви на на ше е сет ти те го ди ни ко га има 
тен ден ци ја за изед на чу ва ње на ин ци ден ца та на 
кар ди о ва ску лар ни те за бо лу ва ња ме ѓу ма жи те и 
же ни те, кај же ни те се ре ги стри ра при сус тво на 
по ве ќе ри зикфа кто ри, што ја об јас ну ва и по го
ле ма та смрт ност на же ни те од кар ди о ва ску лар
ни за бо лу ва ња.

Иден ти фи ка ци ја та на ри зикфа кто ри те и 
нив на та кон тро ла пре ку пре вен тив ни те мер ки 
се важ ни за на ма лу ва ње на кар ди о ва ску лар ни
те за бо лу ва ња и смрт но ста од нив. По треб но е 
спро ве ду ва ње пре вен тив ни при мар ни мер ки 
пред да се слу чи не ко ја фор ма на кар ди о ва ску
лар но слу чу ва ње, а се ка ко осо бе но важ на е и 
се кун дар на та пре вен ци ја ко ја тре ба да се спро
ве де по кар ди о ва ску лар но слу чу ва ње.

На ста ну ва ње то на пла ка та во крв ни от сад 
мо же да до ве де до на ма лу ва ње на лу ме нот и да 
би де при чи на за по ја ва на ста бил на ан ги на. Нај
че сто во крв ни от сад  на ста ну ва  адап ти вен про
цес на ре мо де ли ра ње, до ве ду вај ќи до зго ле му
ва ње на ар те ри ја та со ми ни мал но на ма лу ва ње 
на лу ме нот. Наг ла руп ту ра или еро зи ја на стес на
ти от кр вен сад мо же да би де при чи на за по ја ва 
на тром бо за во крв ни от сад и по ја ва на аку тен 
ко ро на рен син дром. По сто јат сил ни до ка зи де ка 
си стем ска та инф ла ма ци ја игра важ на уло га при 

Сли ка 1. Не ста
бил на пла ка со 
руп ту ра на неа  и 
про цес на тром
бо за и ок лу зи ја 
на кр вен  сад

и кај кои има при сут ни зна ци за кар ди о ва ску лар
на бо лест.  

Ка ко ќе пре поз на е ме ср цев удар?
Еден од најз на чај ни те симп то ми на ср це ви

от удар е град ни от ди ском фор кој мо же да се ја
ви зад град на та ко ска, да се ши ри во прет ср це ви
от пре дел, мо же да се ја ви бол ка во над ла к тите, 
вратот, гр бот. По не ко гаш не мо ра да има бол ка, а 
да се чув ству ва са мо  о теж на то ди ше ње, за мор, 
га де ње, по вра ќа ње, гла во бол ка. Нес пе ци фич
на та ма ни фе ста ци ја на ко ро нар на та ар те ри ска 
бо лест, ср це ви от удар мно гу че сто се слу чу ва кај 
жен ска та по пу ла ци ја, па че сто мо же да оста не не 
пре поз на е на и про пу ште на.

Акут ни те ко ро нар ни слу чу ва ња одат со 
еле ктро кар ди о граф ски про ме ни и зго ле му ва ње 
на одре де ни би о хе ми ски мар ке ри, раз лич ни во 
за вис ност  од  пер и о дот на ис ле ду ва ње и на ста
ну ва ње на акут на та ма ни фе ста ци ја.

Акут ни те ко ро нар ни збид ну ва ња мно гу че
сто за вр шу ва ат со наг ла ср це ва смрт, пред да до
би јат би ло ка ква ме ди цин ска по мош.

Ка ко ќе пре поз на е ме мо зо чен удар?
Ед на од нај че сти те ма ни фе ста ции е иск

ривувањето на ле ва та или дес на та по ло ви на на 
те ло то, проб лем со оде ње то, из не над на кон фуз
ност, из не на ден проб лем со ви дот, го во рот, сил
на гла во бол ка од не поз на та при чи на.

Ка ко ќе пре поз на е ме пер и фер на ар те
ри ска ок лу зи ја?

Симп то мот на бол ка во одре ден сег мент на 
но га та или ра ка та со по ја ва на бле ди ло, сту де ни
ло е нај че ста ма ни фе ста ци ја на пер и фер на та ар
те ри ска бо лест.

Што по акут но по ми нат кар ди о ва ску ла
рен на стан?

Па ци ен ти те по пре жи ве ан кар ди о ва ску ла
рен на стан тре ба да при ма ат со од вет на те ра пи ја, 
за ко ја по втор но по сто јат во ди чи на ме не ти за се
кун дар на пре вен ци ја.  

Заклучок
Спро ве ду ва ње то на примрната пре венција 

е мно гу важ но при на ма лу ва ње то на  ка ди о ва
ску лар ни те за бо лу ва ња. Тре ба да се спро ве ду ва 
на си те ни воа на здрав стве ни от си стем. Осо бе но 
важ но е еду ка ци ја за фа кто ри те на ри зик, осоз на
ва ње на нив но то при сус тво, тен ден ци ја на нив но 
на ма лу ва ње и иско ре ну ва ње. Од дру га стра на, 
е спро ве ду ва ње то на се кун дар на та пре вен ци
ја, која се спроведува после кардиоваскуларен 
настан. Се кун дар на та пре вен ци ја по кар ди о ва
ску лар но за бо лу ва ње ја на ма лу ва мож но ста за 
ид ни кар ди о ва ску ларн збид ну ва ња, а од дру га 
стра на ја на ма лу ва мож но ста за фор ми ра ње на 
ср це ва сла бост. Во ус ло ви на мо зо чен удар го 
на ма лу ва ин ва ли ди те тот на овие бол ни. Осо бе
но важ но при на ма лу ва ње то на ин ци ден ца та на 
кар ди о ва ску лар ни те за бо лу ва ња и на ма лу ва ње 
на ин ва ли ди те тот по нив но ја ву ва ње е из го тву
ва ње на на ци о нал на стра те ги ја за пре вен ци ја, 
ди јаг но за, транс порт до најб ли ска та бол нич ка 
уста но ва и на та мо шен трет ман.
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