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Пишува: 
Кокан СТОЈЧЕВ

ЗДРАВСТВО
ЗДРАВСТВО

ШЕСТ ГОДИНИ ОД УСПЕШНОТО РАБОТЕЊЕ НА 
АКАДЕМИК Д-Р ЖАН МИТРЕВ

ЌЕ ДАДЕ ЛИ ДРЖАВАТА  

По повод 6-годиш ни на-
та од постоењето и од 
работењето на спе ци-

јалната болница "Филип Вто-
ри", во Република Ма ке до ни ја 
престојуваше углед ниот рус-
ки кардиовас ку ла рен хирург 
и академик на Рус ката ака-
демија на меди цинските нау-
ки, директор на Научниот 
центар за кардио васкуларна 
хирургија "А.Н. Бакулев" и 
член на општес твената па-
лата на Руската федерација, 
професор д-р Лео Антонович 
Бокерија.

Професорот Бокерија ги 
претстави резултатите на "Ба-
кулев центар", кој е еден од 
најголемите центри за детска 

кардиохирургија во светот, 
но во последно време беше 
познат по дијагнозата која 
му ја постави на нај поз на ти-
от хашки затвореник, почи-
натиот српски прет се дател 
Слободан Милошевиќ.

Истакнатиот странски кар-
диохирург ја запозна ма ке-
донската и здравствената 
јав  ност со научните и со ис-
тражувачките проекти на 
рус   киот кардиохируршки цен-
тар, кој е најпознат по от стра-
нувањата на детските ано-
малии на срцето, како и ге-
нетското третирање на бо-
лестите поврзано со цир ку-
лацијата на крвта.  

ВТОР ЦЕНТАР

"Професорот Бокерија е 
наш гост, кој дојде да види 
како и што работиме во 'Фи-
лип Втори', кои се нашите те х-
ники што ги работам и за она 
што е актуелно во кар дио хи-
рургијата", истакна д-р Жан 
Митрев.

Неговата посета била со 
цел да се воспостави потесна 
соработка во однос на еду-
кацијата на помлади кадри, 
како и можноста наши ле-
кари да можат да одат во 
еден од најголемите светски 
центри од областа на кар-
диохирургија, а тоа е "Ба ку-
лев центар" во Москва.

Според истакнатиот ма ке-
донски кардиохирург, рус-

ките лекари ќе можат да дој-
дат во специјалната болница 
во Скопје и кај него да се за-
познаат со некои спе ци фич-
ни работи или техники, кои 
се воведени во прак тиката.

Посетата на истакнатиот 
руски академик се совпадна 
со јубилејот - 6 години од 
формирањето и работењето 
на кардиохирургијата "Фи-
лип Втори". 

"Минатата година на пра-
вив 800 операции и ако ре-
зултатите се споредуваат со 
некои други центри, кон крет-
но во Русија, јас во шега би 
истакнал дека по 'Бакулев 
центарот', кој е огромен цен-
тар и годишно се прават при-

ближно по 7.000 операции, 
ние во Русија би биле втор 
центар, бидејќи во другите 
центри прават до 600 опе-
рации. Значи, би потенцирал 
дека би биле на второ место, 
бидејќи лани направив 800 
операции. Но, оваа година 
имаме сериозни проблеми, 
кои драстично го намалија 
бројот и ќе видиме како на-
таму ќе се одвиваат рабо ти-
те", нагласи д-р Жан Митрев.

Според него, еден од ид-
ните проекти кој треба да се 
реализира е детска кардио-
хирургија. 

"Од многу одамна збо ру-
вам дека детската кардио-
хирургија е од витално зна-
чење за една држава, она 
што е 'Бакулев центар', нај го-
лем центар за  детска кар дио-
хирургија во светот. Значи, 
еден од нашите приоритети 
е некоја идна соработка за 
создавање на детската кар-
диохирургија. Но, повторно 
ќе речам дека недостасува 
поддршката од државата, ко-

"Минатата година направив 800 операции "Минатата година направив 800 операции 
и ако резултатите се споредуваат со некои и ако резултатите се споредуваат со некои 
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која мора да застане зад вакви проекти", из-која мора да застане зад вакви проекти", из-
јави д-р Митрев, кој посочи на старите про-јави д-р Митрев, кој посочи на старите про-
блеми, уцени и притисоци кои се прават од блеми, уцени и притисоци кои се прават од 
страна на одредени колеги од Кардиологијата страна на одредени колеги од Кардиологијата 
при Клиничкиот центар во Скопје. при Клиничкиот центар во Скопје. 

РАЗВОЈ НА ДЕТСКАТА КА  
ВО СОСТАВ НА "ФИЛ 
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  ПОДДРШКА ЗА 

ја мора да застане зад вакви 
проекти", изјави Митрев. 

Тој потенцира дека про-
должуваат неаргумен тира-
ните притисоци и уцените 
врз болницата "Филип Вто-
ри", кои доаѓаат од дел од 

МИЛОШЕВИЌ БИЛ ЖИВ

Истакнатиот руски кар-
диохирург беше отворен и 
во однос на прашањата по-
врзани со до вчера нај по-
знатиот пациент, Слободан 
Ми лошевиќ.

"Имав можност цели три 
години да го третирам Мило-
шевиќ. Прв пат неговите нао-
ди ги погледнавме во 2003 
година и напишавме де ка 
веднаш треба да биде хос-
питализиран, бидејќи имаше 
т.н. мускуларен мост на глав-
ната коронарна арте рија, ви-
сок крвен притисок и многу 
лош кардиограм. За таа цел 
напишавме дека е можно да 
се очекува смрт, тоа беше пр-
ед 3 години. Исто така, знаев-
ме дека добива силни главо-
болки, бидејќи кога ги по-
гледнавме резул татите од 
магнетната ре зо нанца ви дов-
ме дека веноз ната крв тешко 
се враќа во територијата на 
мозокот. По ради тоа што не-
маше крв во крвните садови 
во главата на Милошевиќ, тој 
не можеше да ги употребува 
слушалките и затоа имаше 
прекинување на судскиот 
процес. Со вакви наоди тие 
го упатија на пре глед кај 
оториноларинголог, бидејќи 
рекоа дека ушите го болат и 
тоа траеше многу долго. То-

колегите од  Кардиологијата 
при Клиничкиот центар во 
Скопје.

"На пациентите не им се 
дава можност навреме да се 
оперираат или намерно се 
упатуваат во странство. Ис-
товремено се прави веш тач-
ка негативна пропаганда кон 
нашата институција, поради 
што годинава за три пати се 
намалени операциите", ис-
такна д-р Митрев.

Професорот Бокерија ја 
искористи можноста за да ги 
претстави резултатите од 
применувањето на клеточ-
ните технологии, кои пома-
гаат во однос на лекувањето 
на пациентите за подо бру-
вање на циркулацијата на 
крвта. Тој посочи дека по-
следниве неколку години се 
забележува рапиден пораст 
на срцевите вродени мани 
кај децата во Русија, а за да 
се подобри таквата лоша сли-
ка се инвестира во дијаг но-
стицирањето на проблемите 
кај бремените жени.  

Инаку, во специјалната болница "Филип Втори" во 
Скопје се направени повеќе од 3.230 операции. Таа ра с-
полага со една операциона сала, една катеризациона 
лабораторија, 12 интензивни кревети, еден дија гнос-
тички центар, биохемиска лабораторија, одделение за 
претоперативна подготовка, како и за постоперативен 
третман со 17 кревети. Од персонал оваа болница има:1 
кардиоваскуларен хирург, 2 хирурга, 3 анестезиолози, 3 
кардиолози, 2 интерниста, 1 трансфузиолог, 1 педијатар, 
2 психолога, 4 резиденти, 50 сестри, 1 биохемичар. До 
сега се извршени повеќе од 21.891 дијагностички про-
цедури. Од 3.230 операции околу 72 отсто се однесувале 
на АСВР. Под валвуларната хирургија се третирани 610 
пациенти, а имало примери и на вадење тумори - 16 
случаи. Биле извршени 2.338 аортно-бајпас операции. 
Во наредниот период д-р Жан Митрев ќе работи на ос-
тварувањето на целта: развој на детската кардио хи рур-
гија, развој на програмата за орган трансплантација, ка-
ко и да се следат модерните трендови на медицината на 
светот.  

РДИОХИРУРГИЈА 
ИП ВТОРИ"?!

Д-Р ЖАН МИТРЕВ СО ГОСТИНОТ ОД РУСИЈА, ПРОФЕСОР БОКЕРИЈАД-Р ЖАН МИТРЕВ СО ГОСТИНОТ ОД РУСИЈА, ПРОФЕСОР БОКЕРИЈА
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ЗДРАВСТВО
ЗДРАВСТВО

гаш јас напишав пис мо до 
Хашкиот трибунал де ка Ми-
лошевиќ треба да го испратат 
во болница, дека тоа може да 
биде во која би ло земја, мо-
же во Холандија, но ако тие 
не можат да го лекуваат бев-
ме подготвени да го при ми-
ме. Знаете дека руската Вла-
да даде гаранции дека тој ќе 
биде во болница. Дури Вла-
дата гарантираше дека по 
лекувањето Мило шевиќ ќе 
биде вратен во Хаг. Но, не му 
не му дозволија ле кување и 
се сомневаа дека Мило ше-
виќ не ги земал ле ковите", 
изјави професор д-р Лео Ан-
тонович Бокерија, ака демик 
во Руската академија на ме-
дицинските науки, гла вен 
кар диохирург на Русија, ди-
ректор на Научниот цен тар 
за кардиоваскуларна хи рур-
гија "Бакулев центар" во Мос-
ква, кој дојде во Скопје на 

покана на кардиохирургот 
д-р Жан Митрев, а посетата 
се совпадна со 6-годиш ни на-
та од работењето на кар дио-
хирургијата "Филип Втори". 

На новинарското праша-
ње дали Милошевиќ бил доб-
ро лекуван, професорот Бо-
керија истакна дека тој не 
бил соодветно третиран, ду-
ри не му биле извршени и 
добри дијагностички прег-
леди. 

"Доколку неговата здрав-
ствена состојба беше добро 
следена, му беа вградени два 
-три стента, и беше подложен 
на миниинвензивен третман, 
Милошевиќ денес ќе беше 
жив", изјави академик Боке-
рија.

Тој во големата артерија 
имал стеноза, а умрел од 
миокарден инфаркт. Но, не 
умрел веднаш, бидејќи имал 
оток на мозокот и оток на 
белите дробови, констатира 
познатиот светски кардио хи-
рург професор Бокерија.

"Неговите наоди прв пат ги погледнавме во 2003 го-
дина и напишавме дека веднаш треба да биде хос-
питализиран, бидејќи имаше т.н. мускуларен мост на 
главната коронарна артерија, висок крвен притисок и 
многу лош кардиограм. За таа цел напишавме дека е 
можно да се очекува смрт, тоа беше пред 3 години. 
Исто така, знаевме дека добива силни главоболки, би-
дејќи кога ги погледнавме резултатите од магнетната 
резонанца видовме дека венозната крв тешко се враќа 
во територијата на мозокот. Поради тоа што немаше 
крв во крвните садови во главата на Милошевиќ, тој не 
можеше да ги употребува слушалките и затоа имаше 
прекинување на судскиот процес", истакна професор 
Бокерија.


