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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

34. СРЕ ДБА НА С ЗМ ЛС Т НА 34. СРЕ ДБА НА С ЗМ ЛС Т НА 
РЕПУБЛИК А МАКЕ ДОНИЈАРЕПУБЛИК А МАКЕ ДОНИЈА

"ТИВКИОТ УБИЕЦ" - ХЕПАТИТОТ Ц ТРЕБА ДА 
ЈА ЗАГРИЖИ МАКЕДОНСКАТА ЈАВНОСТ

Од 11 до 14 октомври во Охрид се 
одржуваат 34. Октомвриски ср ед-
би на медицинските лабо ран ти и 

санитарни техничари од нашава земја, 
на која се поканети и странски учес-

Постојат само неколку 
начини за лекување на 
оваа опасна вирусна 
болест, поради што треба 
континуирано да се следи 
состојбата во земјава а, 
исто така, да се зголемат и 
превентивните мерки - 
тестирање на населението. 

Се зборуваше и за 
претстојните реформи во 
македонското здравство, 
како и за некои реформи 
во образовниот систем, со 
што би се зајакнале улогата 
и значењето на 
медицинските лаборанти и 
санитарните техничари во 
РМ.

ници. На средбите особено вни мание й 
се посветува на болеста ви русен Хе па-
тит Ц, кој во последно време зема сè 
поголеми размери и кај насе лението во 
Република Македонија. 

Инаку, станува збор за вирусна бо-
лест која ја заинтригира и меѓуна род-
ната светска здравствена организација, 
бидејќи постојат само неколку начини 
за лекување на болеста, а исто така, 
досега не е пронајдена вакцина која ќе 
го намали ризикот од смртоносните по-
следици врз луѓето.

Овој "тивок убиец" сè повеќе се за-
бележува и во нашава држава, а поради 
тоа во Охрид се разменуваат најновите 
податоци и информации за епиде мио-
лошките состојби, кои се значајни за ле-
кувањето на болеста, која на различни 
начини се третира во светот. 

Примариус д-р Жарко Караџовски ги 
презентираше најновите статистички по  -
датоци за распространетоста на бо лес-
та Хепатиц Ц во Македонија.

Претставниците на светските фар-
мацевтски куќи, "Белупо" и "Рош", го 
прет  ставија најновиот лек "Силимарин", 
кој е силен хепатопротектив, индициран 
кај оштетувања на црниот дроб пре-
дизвикани од алкохол, лекови, тешки 
ме  тали, хепатитиси, цироза и др.

Освен за оваа тема се разговараше и 
за најновите медицински достигнувања 

во дијагностицирањето од областите на 
клиничката биохемија, микро био ло ги-
јата, инфективните болести, транс фу-
зио логијата, епидемиологијата, хисто-
логијата итн.

Професорката Воскресија Стефа нов-
ска од Републичкиот завод за транс фу-
зиологија имаше излагање на тема 
"Трансфузиолошки аспекти на транс-
план тацијата на органи".

За смртоносниот вирус, "Птичји грип-
навремена дијагностика и пре вен ција" 
говореше проф. д-р Снежена Стои лова 
од Високата медицинска школа во Би-
тола. За "Ризикот и заштита при про-
фесионална експозиција на инфекции 
кои се пренесуваат по крвен пат" збо ру-
ваше проф. д-р Весна Велиќ-Сте фа нов-
ска од Институтот за епидемиологија 
при Медицинскиот факултет во Скопје.

Проф. д-р Јованка Тутеска од Ме ди-
цинската школа во Битола ги презен-
тираше своите искуства од "Биохе мис-
кото значење на туморските маркери 
CEA, CA-15-3, CA125". 

Во рамките на средбите на трка лез-
ната маса се зборуваше за претстојните 
реформи во македонското здравство, 
како и за некои реформи во обра зо в-
ниот систем, со што би се зајакнале уло-
гата и значењето на медицинските ла-
боранти и санитарните техничари во 
Македонија.

ПРЕТСЕДАТЕЛКАТА ПРЕТСЕДАТЕЛКАТА 
НА НА ЗДРУЖЕНИЕТОЗДРУЖЕНИЕТО  
НА МЕДИЦИНСКИТЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ 
ЛАБОРАНТИ ПРИ ЛАБОРАНТИ ПРИ 
КЛИНИЧКИОТ ЦЕНТАР КЛИНИЧКИОТ ЦЕНТАР 
ВО СКОПЈЕ, НАДИЦА ВО СКОПЈЕ, НАДИЦА 
ГЕРЧАКОВАГЕРЧАКОВА


