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На одржаната прес-конференција по повод "Неделата на борба против ракот", в.д. директорот на 

Клиничкиот центар, Андреја Арсовски, истакна дека бројот на заболени од карцином е во пораст и 
дека годишно во Македонија се откриваат по 6.000 нови случаи. Тој додаде дека раното откривање 
на карциномот е многу важно, бидејќи тогаш има поголем успех во лекувањето на болните, отколку 
кога ракот ќе се дијагностицира во напреднат стадиум. 

Секоја година во светот се откриваат повеќе од десет милиони нови случаи на заболени од 
карцином. 

"Се очекува во 2020 година годишно да има 15 милиони новооткриени случаи. Денес во светот, 
ракот предизвикува смрт кај околу шест милиони лица", истакна меѓу другото Арсовски.

НЕДЕЛА НА БОРБА ПРОТИВ РАКОТ

ОД ТЕМЕЛ ДО ИЗГРАДБА НА СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ОБЈЕКТ
Следејќи ги потребите на современото живеење и трендот на високата специјализираност 

на саемските изложби, а со тенденција на оние на кои им е потребно да им се олесни патот "од 
темел до изградба на станбен и деловен објект", Скопски саем ја постави втората по ред саемска 
манифестација - Саем на градежништво, градежни материјали и градежна механизација 
"ГРАДЕЖНИШТВО 2005"и третиот Меѓународен саем на енергетика, ефикасна, еколошка и 
економска техника, технологија и опрема "ЕНЕРГЕТИКА 2005".

Манифестацијата ја прогласи за отворена министерот за транспорт и врски, Џемали Мехази, 
а почесен гостин на Саемот беше вицепремиерот во Владата на Република Македонија, Минчо 
Јорданов.

Значаен јубилеј - пет години постоење и редење успеси одбележа Специјалната болница за 
кардиохирургија "ФИЛИП ВТОРИ", за што свое видување имаше директорот, истакнатиот 
академик д-р Жан Митрев.

Во текот на постоењето, во овој центар се направени повеќе од 2.500 операции на отворено 
срце, со околу 1.802 бајпас операции (реваскуларизација на миокардот), како дефинитивен 
третман на коронарната болест, меѓу кои 440 пациенти се оперирани на чукачко срце и 300 
пациенти во тежок стадиум на исхемична дилатативна кардиомиопатија. За успесите на 
Митрев и на Кардиохирургијата "ФИЛИП ВТОРИ" (единствена здравствена институција од 
ваков вид во државава), говорат и многубројните меѓународни признанија и стекнатото 
светско реноме.

ЈУБИЛЕЈ И УСПЕСИ НА КАРДИОХИРУРГИЈАТА "ФИЛИП ВТОРИ"

Со писмен благослов од Неговото Високопреосвештенство Митрополитот европски 
г. Го    разд, претседателот и претставниците на клубовите-членки на Македонската 
за         ед ница во Холандија и на Светскиот македонски конгрес, на 20 февруари годинава во Утрехт 
се одржа првиот состанок на Македонската православна црковна општина "Свети Стефан", по 
нејзиното преместување од северна (Гронинген) во централна Холандија (Утрехт) каде што е 
извршено и нејзино регистрирање. За претседател едногласно беше избрана г-ца Соња 
Митриновска, а секретар г. Ристе Тегов. Веднаш по изборот Мит риновска ја образложи 
суштината за дислокацијата на МПЦО "Свети Стефан" од Гронинген во Утрехт.

"Во континуитет ја исполнуваме нашата натамошна заложба за одржување и развој на 
духовниот црковен живот на Македонците во Холандија и сите нејзини активности кои досега 
биле преземени во таа насока", рече Митриновска.

ЗАЛОЖБА ЗА РАЗВОЈ НА ДУХОВНИОТ ЖИВОТ НА МАКЕДОНЦИТЕ

На 28 февруари во манастирот "Св. Пантелејмон" на Водно, претседателот на државава, 
Бранко Црвенковски, се сретна со претставници на верските заедници, при што тие меѓусебно 
се договорија да формираат заеднички одбор, кој ќе ги внесе теолошките факултети и 
средните богословски училишта во образовниот систем. На тој начин и веронауката ќе влезе 
во осмолетките. 

Иницијатор на оваа среба беше поглаварот на Македонската православна црква, г.г. Стефан, 
а на неа учествуваше и поглаварот на Исламската верска заедица реис ул улема, Ариф Емини, 
заменикот на скопскиот бискуп на Католичката црква, Киро Стојанов, пасторот на Евангелско-
методистичката црква, Михаил Цеков, и претседателот на Еврејската заедница во Македонија, 
Здравко Шами.

ВЕРОНАУКА ВО УЧИЛИШТАТА  


