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Пишува: 
Кокан СТОЈЧЕВ

ЗДРАВСТВО
ЗДРАВСТВО

СРЦЕТО - МЕЃНИК ЗА "ВОЈНА И МИР" МЕЃУ Д-Р ЖАН МИТРЕВ И 
ПРОФ. Д-Р БОРЧЕ ПЕТРОВСКИ

НЕ ПОСТОИ БАЈПАС 
СУЕТА И ПАРТИСК  

Познатиот македонски 
кардиохирург Жан 
Митрев го обвини ди-

ректорот на Клиниката за 
кар диологија во Скопје, Бор-
че Петровски, дека е поголем 
папа од самиот папа и прет-
ставува најмоќен човек во 
др жавава, бидејќи не до зво-
лува оперирање на тешко ср-
цевите болни во кардио хи-
рургијата "Филип Втори". Ова 
претставува уште еден од 
многубројните примери кога 
пациентите се користат за ле-
кување на лекарските суети, 
а истовремено се мешаат 
лон чињата на медицината со 
партиските определби. 
Всушност, овој атак не прет-
ставува еурека за иро нич но-
то однесување на дирек то-
рите на клиниките во Скопје, 
кои лепчето го јадат од Фон-
дот за здравство, а истовре-
мено ја деградираат лекар-
ската професија и го про-
длабочуваат економскиот и 
професионалниот јаз кон па-
циентите. Во овој контекст 
треба да се бара заостру ва-
њето на односите меѓу Пет-
ровски и Митрев, кои преку 
јавноста се препукуваат, без 
да се соочат со реалноста и 
да се натпреваруваат во про-
фесијата која дава можност 
да ги одмерат силите, а не 
прерано кај пациентите на 
гости да ја повикуваат смрт-
та. Во ваков случај народот 

За срцевите болни времето е најскапа ра-
бота, бидејќи понекогаш и секунди одлу чу-
ваат дали тие навреме ќе бидат опе рирани 
од д-р Жан Митрев, или скалпелот ќе го 
искористат директорите на Клиниката за 
кардиологија, кои треба да дадат адми нис-
тративна и конзилијарна согласност пациен-
тите да се упатат во болницата "Филип Вто-
ри". 

Битката која цели шест години се одвива 
на оваа или на некоја друга релација секој-
днев но ја предизвикуваат сите здравствени 
фун кционерски структури, од Клиниката, од 
Фон дот за здравство, од Министерството за 
зд рав ство, од Министерството за одбрана, 
од Царината итн.

вели додека двајца се караат 
третиот користи, што значи 
дека во предност е смртта 
која го зема својот данок в 
крв, без да прашува или да 
одредува чија е вината што 
пациентите тропаат од врата 
на врата и така без малку го 
трошат драгоценото време, 
борејќи се против биро кра-
тијата, против лекарската суе -
та, против политиката, про-
тив беспарицата и против 
сопствената судбина, која се-
пак ја одмерува Господ и ни-
кој друг. Во овој хаос нај мно-
гу би се снашол Толстој кој, 
секако би го продолжил сво-
јот литературен вознес "Вој-
на и мир", но сега инспириран 

од македонското здравство, 
кое е богато со ликови и со 
трагични настани.

ЗА ФОТЕЛЈИТЕ И 
ЛОВОРИКИТЕ

Кога станува збор за ср-
цевите болни, тогаш времето 
е најскапа работа, бидејќи 
понекогаш и секунди од лу-
чуваат дали тие на време ќе 
бидат оперирани од д-р Жан 
Митрев, или скал пелот ќе го 
искористат ди ректорите на 
Клиниката за кардиологија, 
кои треба да дадат админи с-
тративна и кон зилијарна сог-
ласност за упатување на 
пациентите во болницата 
"Филип Втори" . Но, битката 
која цели шест години се 
одвива на оваа или на некоја 
друга релација, секојдневно 
ја предиз ви ку ваат сите здрав-
ствени функ ционерски струк-
тури, од Кли никата, од Фон-
дот за здрав ство, од Минис-
терството за здравство, од 
Министер ството за одбрана, 

од Ца ри ната итн. Значи, спи-
сокот на сопнувачи е долг. 
Тоа не го правеа само се-
гашните сдс мовски кадри, 
туку и вмров ските, кои од д-р 
Митрев по стојано бараа игла 
во стог сено. Сепак, само сре-
ќата и упорноста на поз на-
тиот свет ски кардиохирург, 
кој дома го прават "парам-
парче", а на двор му сим ну-
ваат "капа", сè уште не ја 
убива надежта кај тешко ср-
цевите болни, кои до вчера 
се упатуваа во дру ги центри 
и за што се трошеа басно-
словни финансиски ср ед ства. 
Во овој случај не тре ба да се 
заборави на лошата и за-
старена законска про це дура 
со која години наназад се 
соочуваат пациентите и се 
надеваат дека преку ред ќе 
ја спасат сопствената душа, 

Д-Р ЖАН МИТРЕВД-Р ЖАН МИТРЕВ
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 ЗА ЛЕКАРСКАТА 
АТА БОЈА!

бидејќи "часовникот во гра-
дите нерамномерно им чука" 
или им "зарибал" од многуте 
животни перипетии во Ма-
кедонија. Истовремено, д-р 
Жан Митрев, кој е наше дете, 
изникна од Медицинскиот 
факултет во Скопје, успеа да 
се пробие на Запад и да до-
каже дека и во нашава земја 
има стручњаци, но некој од 
тука константно му пречи, не 
му дава простор и можност 
за докажување, за про фе-
сионално надградување, кое 
како систем или принцип ис-
клучително е развиен во све-
тот. Така, сега некој попа ме-
тен би се прашал зошто то-
гаш д-р Митрев се вратил на-
зад за да докажува дека и 
тука можат да функционираат 
специјализираните болници, 
кои до вчера за земјава прет-
ставуваа скапа играчка? Да 
не беше патриот до сега ќе си 
заминеше! Да не беше инает-
чија и професионалец, кому 
дури и колегите од Клиниката 
за кардиологија му оддаваат 
прикриено признавање, тоа 
секако ќе го стореше, иако 
неколку пати се "дрзна" да се 

АНАЛИЗА ЗА 
ТЕРЦИЈАЛНО 
ЗДРАВСТВО

Курцшлусот не е од вчера, 
иако некој сака да го сврти 
вниманието од проблемот, 
кој е сложен, бидејќи пов тор-
но политиката ги меша прс-
тите во медицината. Таа е рак 

"Сакам да ја информирам 
македонската јавност за кон-
тинуираните проблеми кои 
ги имаме, особено послед-
нава година од нашата ра бо-
та, кои и покрај шестте го-
дини на постоење, повеќе од 
3.500 операции на отворено 
срце во Македонија, повеќе 
од 100 вработени во 'Филип 

'Филип Втори' да се третира 
како да се наоѓа во странство, 
а болните да се изложени на 
процедура како  да ќе се опе-
рираат надвор од земјава", 
објаснува д-р Жан Митрев.

Тој вели дека и покрај сите 
опструкции до минатата го-
дина во просек месечно се 
вршеле од 70 до 80 опе ра-
ции. Но, од лани соглас нос-
тите драстично се намалени 
за неколку пати, така што се-
га оваа бројка се движи од 20 
до 30 операции. Митрев по-
бара Фондот за здравство да 
ги укине "фамозните со глас-
ности за операција, по што 
пациентите ќе се леку ваат 
без малтретирање". Д-р Ми-
трев побара Министер ството 
за здравство да фор мира за-
едничка комисија од лекари 
од Клиниката за кар дио ло-
гија и од "Филип Вто ри", која 
ќе ја оценува ис пра вноста на 
индикацијата за опе ративно 
лекување на Кли никата за 
кардиологија.  

Ди ректорот на државната 
кар дио логија, проф. д-р Бор-
че Петровски, ги отфрли об-
ви нувањата и го повика д-р 
Ми трев да дојде на кардио хи-
руршки конф ронтации (ст-
ручни расправи) на Кли ни-
ката. 

"Подготвени сме за ст-
ручна експертиза, имаме кон-
троли и инспекции бидејќи 
ова е државна ус та нова. А кај 
Митрев е при ват на и тој др-
жи стручен мо нопол. Шест 
години оперира само тој и 
ниеден друг. До пред две-
три години и тој доаѓаше на 
овие стручни дебати и не-
маше проблеми. Комисијата 
оценува кои па циенти ќе би-
дат испратени на лекување 
во странство, а годинава за-
минале само тројца. Сите об-
винувања за нестручност, не-
хуманост ги оценуваме ка ко 
злонамерни и со одредена 
цел", изјави проф. д-р Пет-
ровски. 

Во од нос на изјавата на 
д-р Жан Митрев дека тој е 
"поголем папа од папата", 
проф. д-р Петровски ко мен-
тира: "Тоа е фолклор и ег зо-
тика за ши роката јавност. 
Митрев ма гистрираше овде, 
а јас бев претседател на Ко-
мисијата". 

врати во Германија каде ја 
почна својата светска слава, 
но увиде дека и овде може 
да се работи. Меѓутоа, никој 
од неговите професори не 
сака конкуренција, не сака да 
ја напушти фотелјата и ло во-
риките, кои не се долготрајни 
придобивки, бидејќи само 
ра  ботата може да им ја за др-
жи круната на глава. Исто-
времено, нашите професори 
не се навикнати да функцио-
нираат врз база на приватна 
или на пазарна иницијатива, 
која со себе носи темелни 
реформи, а во предност ги 
става медицинските и струч-
ните познавања наспроти 
социјалистичките раз мислу-
вања или димензионирања 
на здравствениот сектор, кој 
зависи од парите и од со стој-
бите во Фондот за здрав ство.      

рана за македонското зд рав-
ство, кое не само што е бол-
но, туку се очекува во секој 
мо мент да крахира и да про-
падне. Затоа на овој проблем 
треба да се гледа сеопфатно. 
Прво, што д-р Жан Митрев 
придонесе за македонското 
здравство и општо за кар-
диохирургијата во Ма кедо-
нија. Второ, кој претставува 
сопирачка за развојот на кар-
диохирургијата во земјава. 
Трето, каде тука е интересот 
на пациентите, кои одво ју-
ваат средства за нормално 
функционирање на здрав-
ството или како што љубат 
да го нарекуваат терци јал-
ното здравство.

Во оваа "турлитава" треба 
да се бараат причините за 
пукање на здравствениот ба-
лон.

Втори', повеќе од 120 ме ѓу-
народни стручни презен-
тации, најмалку 50 милиони 
евра заштедени средства за 
Република Македонија, и 
сите други достигнувања кои 
ги направивме, сепак ние и 
натаму се среќаваме со еден 
единствен проблем, а тоа е 
функционирањето во однос 
на Клиниката за кардио ло ги-
ја, особено откако ја води 
про фесор д-р Борче Пет ров-
ски, каде што од почетокот 
до сега се воведени соглас-
ности за операција на срце 
за пациентите, каде што тре-
ба да се собере конзилиум за 
на некој пациент да му се 
одобри да биде опериран. 
Таа согласност се претвори 
во вистинско измачување, ка-
ко за пациентите така и за 
фамилиите, кои мораат да 
шетаат од една до друга вра-
та за да собираат потписи и 
при тоа нашата институција 

"Фондот за здравство ни 
ги намали коронаро гра-
фиите. Лани имавме 3.000, 
а годинава само 1.700. Ин-
тервентната кардиологија 
е во подем и со неа се ре-
шаваат 95 отсто од слу чаи-
те, а со операции само 5 от-
сто. Затоа во САД се затво-
рени 30 отсто од кардио-
хируршките болници. Ако 
д-р Сашко Кедев, кој е ин-
тервентен кардиолог во 
'Фи лип Втори', се 'размавта' 
со стентови уште повеќе ќе 
се намали бројот на опе-
рациите кај д-р Митрев", 
изјави Петровски.

ПРОФ. Д-Р БОРЧЕ ПЕТРОВСКИ


