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Пишува: Милева ЛАЗОВА

Сојузот на здруженија на 
медицински лаборанти и 
санитарни техничари на 
Република Македонија е 
невладина, 
непрофитабилна, 
волонтерски заснована 
организација, и за да се 
стане негов член прво 
лицето треба да работи 
професионално во овој дел. 
"Априлските средби" се 
традиционални и се 
активност на медицинските 
лаборанти и санитарните 
техничари во државава.

БОРЧЕ ГЕОРГИЕВСКИ, БОРЧЕ ГЕОРГИЕВСКИ, 
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА 
ЗДРУЖЕНИЕТОЗДРУЖЕНИЕТО

Сојузот на здруженија на меди цин-
ски лаборанти и санитарни тех ни-
чари на Република Македонија, кој 

традиционално ги подготвува "Април-
ските средби", годинава ќе се одржат од 
13 до 15 април во Охрид. Тоа ќе биде 22. 
стручно едукативен собир, на кој ќе се 
говори за најновите методи и сознанија 
од областа на медицината, а корисни за 
луѓето од нивната бранша.

Претседателот на Здружението, Бор-
че Георгиевски, вработен во лабора то-
ри јата во Поликлиниката "Бит-пазар" во 
состав на Здравствен дом "Скопје", ја пре-
зентираше програмата и целта на ап рил-
скиот медицинскиот собир.

"Цел на овие средби - вели прет се-
дателот Георгиевски - е да се соберат 
луѓето од овој еснаф, да се запознаат со 
најновите методологии, постапки, ана-
лизи во делот на клиничкото работење, 
во трансфузиологијата, во микробио ло-
гијата, односно она што претставува но-
вина во делот на дијагностицирањето, во 
работата. Годинашнава тема ја на сло вив-
ме во однос на делот за она што прет ста-
вува нови трендови и методи во кли нич-
ко-хемис ката дијагностика, со цел да се 
надминат бурните времиња, кои сега во 
овој тран зиционен развој го следат здрав-
ството. И покрај големата сиромаштија се-
пак ус певаме да го едуцираме нашето 
член ство и континуирано да ги следиме 
свет ските трендови и методи кои се ра-
ботат. Колку тие ќе можат да се применат 
не зависи од нас и од нашата добра вол-
ја. Сè зависи од мате ријалните сред-
ства кои ги нуди државата. Со сигур-
ност можам да кажам дека во теоретскиот 
дел и она што претставува едукативен 
дел сме многу напред и не заостануваме, 
а што се однесува до набавката на мате-
ријал, репроматеријал, таа не е во наша 
надлежност, но ќе се потрудиме да по-
могнеме". 

На "Априлските средби" ќе присус т-
вуваат и гости, нивни соработници од 
други држави од поранешна Југославија, 
со кои можат да ги разменат мислењата 
и искуствата. Покрај овие средби во 
април, исти такви Здружението орга ни-
зира и во октомври. И двата собира има ат 
меѓународен карактер. "Октомвриските 
средби" се малку поголеми, и годинава 
ќе обележат 35 години. 

"Говориме за традиција во нашава 
земја и како Здружение имаме големо 
искуство во тој дел - богати сознанија во 
однос на технологијата која ја работиме 
и можеме да се пофалиме дека наши 
колеги, поединци, луѓе со кои работиме 
на овие дејности учествуваат на меѓу-
народни конгреси, симпозиуми, семи на-
ри, истакнувајќи ги актуелните состојби 
со кои ние работиме по светски трен-
дови, истовремено применувајќи ги нив-
ните искуства. Имаме добра соработка 
со здруженијата на ниво на поранешните 
југословенски простори - Хрватска, Бос-
на и Херцеговина, Србија, Црна Гора. Веќе 

аплициравме и сме кандидат-посматрач 
во Европското здружение и во октомври 
треба да бидеме полноправно примени. 
По тој автоматизам аплициравме и во 
Светската организација за биомеди цин-
ски лабораториски дијагностички ра бот-
ници", додаде претседателот Георги ев ски.

Здружението е формирано во 1953 
година и е именувано како Здружение 
на здравствени работници, во кое не 
биле членови само медицински лабо-
ран ти и санитарни техничари, туку биле 
вклучени и медицински сестри, аку шер-
ки, забни и физиотерапевтски техничари, 
рендген техничари. Но, пред 20 години 
тогашните членки формирале сопствени 
здруженија.

"Ние повлекуваме само една пара ле-
ла, односно ние сме правен наследник 
во оној дел кој ја претставува нашата бран-
ша. Во моментов имаме околу 1.100 чле-
нови во Македонија, организирани во 
18 здруженија". 

Кога станува збор за проблемите со 
кои се соочува Здружението претсе да-
телот Георгиевски вели дека тоа можеби 
не е толку компетентно во делот на ди-
ректен преговарач за одредени проб-
леми или состојби во кои се наоѓаат и 
вработените и организацијата. 

"Комуницираме со Министерството 
за здравство, наоѓаме разбирање, но 
во  моментов размислуваме дека ќе ни 
биде неопходна и Комора на здрав-
ствени ра ботници, која ќе има сосема 
други об врски и јавни овластувања од 
страна на Министерството", објаснува 
Георгиевски. 

22. СРЕДБИ НА МЕДИЦИНСКИ 22.  СРЕДБИ НА МЕДИЦИНСКИ 
ЛАБОРАНТИ И САНИТАРНИ ЛАБОРАНТИ И САНИТАРНИ 
ТЕХНИЧАРИ ВО ОХРИДТЕХНИЧАРИ ВО ОХРИД


