ЗДРАВСТВО
ЗДРАВСТВО

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

П

ознатиот македонски
кардиохирург Жан
Митрев го обвини директорот на Клиниката за
кардиологија во Скопје, Борче Петровски, дека е поголем
папа од самиот папа и претставува најмоќен човек во
државава, бидејќи не дозволува оперирање на тешко срцевите болни во кардиохирургијата "Филип Втори". Ова
претставува уште еден од
многубројните примери кога
пациентите се користат за лекување на лекарските суети,
а истовремено се мешаат
лончињата на медицината со
партиските определби.
Всушност, овој атак не претставува еурека за ироничното однесување на директорите на клиниките во Скопје,
кои лепчето го јадат од Фондот за здравство, а истовремено ја деградираат лекарската професија и го продлабочуваат економскиот и
професионалниот јаз кон пациентите. Во овој контекст
треба да се бара заострувањето на односите меѓу Петровски и Митрев, кои преку
јавноста се препукуваат, без
да се соочат со реалноста и
да се натпреваруваат во професијата која дава можност
да ги одмерат силите, а не
прерано кај пациентите на
гости да ја повикуваат смртта. Во ваков случај народот

Пишува:
Кокан СТОЈЧЕВ
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 бирократијата, против лекарската суета, против политиката, против беспарицата и против
сопствената судбина, која сепак ја одмерува Господ и никој друг. Во овој хаос најмногу би се снашол Толстој кој,
секако би го продолжил својот литературен вознес "Војна и мир", но сега инспириран

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

ЗА ФОТЕЛЈИТЕ И
ЛОВОРИКИТЕ

Д-Р ЖАН МИТРЕВ

Кога станува збор за срцевите болни, тогаш времето
е најскапа работа, бидејќи
понекогаш и секунди одлучуваат дали тие навреме ќе
бидат оперирани од д-р Жан
Митрев, или скалпелот ќе го
искористат директорите на
Клиниката за кардиологија,
кои треба да дадат административна и конзилијарна согласност 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 предизвикуваат сите здравствени функционерски структури, од Клиниката, од Фондот за здравство, од Министерството за здравство, од
Министерството за одбрана,

НЕ ПОСТОИ БАЈПАС

СУЕТА И ПАРТИСК
За срцевите болни времето е најскапа работа, бидејќи понекогаш и секунди одлучуваат дали тие навреме ќе бидат оперирани
од д-р Жан Митрев, или скалпелот ќе го
искористат директорите на Клиниката за
кардиологија, кои треба да дадат административна и конзилијарна согласност пациентите да се упатат во болницата "Филип Втори".
Битката која цели шест години се одвива
на оваа или на некоја друга релација секојдневно ја предизвикуваат сите здравствени
функционерски структури, од Клиниката, од
Фондот за здравство, од Министерството за
здравство, од Министерството за одбрана,
од Царината итн.
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од Царината итн. Значи, списокот на сопнувачи е долг.
Тоа не го правеа само сегашните сдсмовски кадри,
туку и вмровските, кои од д-р
Митрев постојано бараа игла
во стог сено. Сепак, само среќата и упорноста на познатиот светски кардиохирург,
кој дома го прават "парампарче", а надвор му симнуваат "капа", сè уште не ја
убива надежта кај тешко срцевите болни, кои до вчера
се упатуваа во други центри
и за што се трошеа баснословни финансиски средства.
Во овој случај не треба да се
заборави на лошата и застарена законска процедура
со која години наназад се
соочуваат пациентите и се
надеваат дека преку ред ќе
ја спасат сопствената душа,

бидејќи "часовникот во градите нерамномерно им чука"
или им "зарибал" од многуте
животни перипетии во Македонија. Истовремено, д-р
Жан Митрев, кој е наше дете,
изникна од Медицинскиот
факултет во Скопје, успеа да
се пробие на Запад и да докаже дека и во нашава земја
има стручњаци, но некој од
тука константно му пречи, не
му дава простор и можност
за докажување, за професионално надградување, кое
како систем или принцип исклучително е развиен во светот. Така, сега некој попаметен би се прашал зошто тогаш д-р Митрев се вратил назад за да докажува дека и
тука можат да функционираат
специјализираните болници,
кои до вчера за земјава претставуваа скапа играчка? Да
не беше патриот до сега ќе си
заминеше! Да не беше инаетчија 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

"Фондот за здравство ни
ги намали коронаро графиите. Лани имавме 3.000,
а годинава само 1.700. Интервентната кардиологија
е во подем и со неа се решаваат 95 отсто од случаите, а со операции само 5 отсто. Затоа во САД се затворени 30 отсто од кардиохируршките болници. Ако
д-р Сашко Кедев, кој е интервентен кардиолог во
'Филип Втори', се 'размавта'
со стентови уште повеќе ќе
се намали бројот на операциите кај д-р Митрев",
изјави Петровски.
ПРОФ. Д-Р БОРЧЕ ПЕТРОВСКИ

АНАЛИЗА ЗА
ТЕРЦИЈАЛНО
ЗДРАВСТВО
Курцшлусот не е од вчера,
иако некој сака да го сврти
вниманието од проблемот,
кој е сложен, бидејќи повторно политиката ги меша прстите во медицината. Таа е рак

"Сакам да ја информирам
македонската јавност за континуираните проблеми кои
ги имаме, особено последнава година од нашата работа, кои и покрај шестте години на постоење, повеќе од
3.500 операции на отворено
срце во Македонија, повеќе
од 100 вработени во 'Филип

ЗА ЛЕКАРСКАТА

АТА БОЈА!
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 ловориките, кои не се долготрајни
придобивки, бидејќи само
работата може да им ја задржи круната на глава. Истовремено, нашите професори
не се навикнати да функционираат врз база на приватна
или на пазарна иницијатива,
која со себе носи темелни
реформи, а во предност ги
става медицинските и стручните познавања наспроти
социјалистичките размислувања или димензионирања
на здравствениот сектор, кој
зависи од парите и од состојбите во Фондот за здравство.

рана за македонското здравство, кое не само што е болно, туку се очекува во секој
момент да крахира и да пропадне. Затоа на овој проблем
треба да се гледа сеопфатно.
Прво, што д-р Жан Митрев
придонесе за македонското
здравство и општо за кардиохирургијата во Македонија. Второ, кој претставува
сопирачка за развојот на кардиохирургијата во земјава.
Трето, каде тука е интересот
на пациентите, кои одвојуваат средства за нормално
функционирање на здравството или како што љубат
да го нарекуваат терцијалното здравство.
Во оваа "турлитава" треба
да се бараат причините за
пукање на здравствениот балон.

Втори', повеќе од 120 меѓународни стручни презентации, 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 кардиологија, особено откако ја води
професор д-р Борче Петровски, каде што од почетокот
до сега се воведени согласности за операција на срце
за пациентите, каде што треба да се собере конзилиум за
на некој пациент да му се
одобри да биде опериран.
Таа согласност се претвори
во вистинско измачување, како за пациентите така и за
фамилиите, кои мораат да
шетаат од една до друга врата за да собираат потписи и
при тоа нашата институција
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'Филип Втори' да се третира
како да се наоѓа во странство,
а болните да се изложени на
процедура како да ќе се оперираат надвор од земјава",
објаснува д-р Жан Митрев.
Тој вели дека и покрај сите
опструкции до минатата година во просек месечно се
вршеле од 70 до 80 операции. Но, од лани согласностите драстично се намалени
за неколку пати, така што сега оваа бројка се движи од 20
до 30 операции. Митрев побара Фондот за здравство да
ги укине "фамозните согласности за операција, по што
пациентите ќе се лекуваат
без малтретирање". Д-р Митрев побара Министерството
за здравство да формира заедничка комисија од лекари
од Клиниката за кардиологија и од "Филип Втори", која
ќе ја оценува исправноста на
индикацијата за оперативно
лекување на Кли никата за
кардиологија.
Директорот на државната
кардиологија, проф. д-р Борче Петровски, ги отфрли обвинувањата и го повика д-р
Митрев да дојде на кардиохируршки конфронтации (стручни расправи) на Клиниката.
"Подготвени сме за стручна експертиза, имаме контроли и инспекции бидејќи
ова е државна установа. А кај
Митрев е приватна и тој држи стручен монопол. Шест
години оперира само тој и
ниеден друг. До пред дветри години и тој доаѓаше на
овие стручни дебати и немаше проблеми. Комисијата
оценува кои пациенти ќе бидат испратени на лекување
во странство, а годинава заминале само тројца. Сите обвинувања за нестручност, нехуманост ги оценуваме како
злонамерни и со одредена
цел", изјави проф. д-р Петровски.
Во однос на изјавата на
д-р Жан Митрев дека тој е
"поголем папа од папата",
проф. д-р Петровски коментира: "Тоа е фолклор и егзотика за широката јавност.
Митрев магистрираше овде,
а јас бев претседател на Комисијата".

