
ЗДРАВСТВЕНА  ЗДРАВСТВЕНА  

Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат нашата от    во-
 реност кон јавноста. Овде автен тично обја ву ваме и текс   тови 
кои не се во со гласност со нашата уредувачка политика.

За разлика од другите ка те-
гории граѓани, ние пензио не-
рите, или другото население, 
од  носно повозрасните граѓа ни, 
имаме повеќе слободно вре ме, 
па затоа можеме повеќе да се 
снајдеме или малку повеќе да 
прошетаме. Во некои установи 
токму нас нè има повеќе од 
другите лица, без оглед дали 
тоа се здравствени, или некак-
ви други институции, во кои се 
извршуваат стручни услуги од 
здравството, просветата, бан-
кар ските услуги, нешто друго, 
што ни е неопходно за да ги за-
вршиме нашите домашни по-
треби. Еве, веќе минаа петнае-
сеттина години откако сме во 
друг систем, во новиот плура-
листички, во кој сакаме поте-
мелно, чесно и со поголема 
лична совест да се работи. 

Во овој случај, јас и некои мои 
пријатели и соседи, со здравје 
слично како моето, бевме при-
нудени да се најдеме во наша-
та здравствена установа - Вое-
ната болница, поточно на Од-
де лението за интензивна нега 
- медицинска, на кое началник 
беше полковникот д-р К. Јова-
новски, со својот одбран тим 

УСЛУГА  ЗА  ПРИМЕРУСЛУГА  ЗА  ПРИМЕР
на здравствени стручни лица, 
кои ги лекуваа болните, се за-
лагаа тие да се вратат во свои-
те домови со што подобро 
здравје и излекувани. Меди-
цинските и човечките услуги 
беа прекумерни и речиси се-
когаш сите од тој дел на бол-
ницата беа со болните. Ние 
како болни бевме речиси фра-
пирани, зашто тој дел од Вое-
ната болница претставуваше, 
благо речено, задоволство да 
се најдеш таму, каде што се ко-
гаш е уредно и навреме се да-
ваа услугите. Така, во едно од-
деление каде што бевме 5-6 ста -
ри и изнемоштени лица, ре чи-
си секогаш бевме сигурни дека 
за сè што ни е потребно ќе би-
деме услужени. Хигиената беше 
на исклучително ниво, чисто, 
средено, секој вработен знае-
ше за која личност-болен е за-
должен да се грижи, лековите 
навреме да се добиваа. Во на-
шето одделение особено беше 
услужлива медицинската сес-

тра Весна, презимето не и го 
знам. Кога ќе се случеше некој 
од нас да не може сам да се 
храни, Весна наоѓаше време да 
седне, да позборува со него, 
да го нахрани, да го измие и да 
го среди. Медицинската сес тра 
Весна така се грижеше за бол-
ните, водеше сметка тие да би-
дат подготвени да одат во дру-
гите одделенија, каде што за-
должително се правеа специ-
јалистички прегледи на паци-
ентите. Оваа личност со задо-
волство ги извршуваше своите 
работни обврски. Исто така, 
треба да се каже дека има и 
други стручни лица кои ра бо-
тат во тоа одделение, кои за-
слу жуваат само пофалба за сво-
јот однос кон болните. Сите 
ние кои сме престојувале во 
тоа одделение сме многу за-
доволни, се разбира и од док-
торскиот персонал. Докторите 
со искрени чувства на за гри-
женост се однесуваа кон свои-
те пациенти, сите работеа да 

го подобрат нашето здравје. 
Заслужува да се спомне и док-
торката на Одделението Н. Ку-
зиновска, која често пати беше 
и дежурна. 

Со ова писмо сакам да им се 
заблагодарам на сите од Одде-
лението за интензивна нега, за 
нивниот однос и стручноста 
која ја вложуваат во подоб ру-
вањето и лекувањето на свои те 
пациенти, меѓу кои ете бев и јас.

Ферид Тахир Асаноски, 
Скопје


