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ОДРЖ АНИ "АПРИЛСКИ СРЕ ДБИ" Н     А  МЕ ДИЦИНСКИТЕ ЛАБОРАНТИ И ОДРЖ АНИ "АПРИЛСКИ СРЕ ДБИ" Н  
С АНИТАРНИТЕ ТЕХНИЧАРИС АНИТАРНИТЕ ТЕХНИЧАРИ

Пишува: Mилева ЛАЗОВА

"Цел на овие средби е да 
се соберат луѓето од овој 
еснаф, да се запознаат со 
најновите методологии, 
постапки, анализи во 
делот на клиничкото 
работење, во 
трансфузиологијата, во 
микробиологијата, 
односно она што 
претставува новина во 
делот на 
дијагностицирањето и 
работата", вели 
претседателот 
Георгиевски. СВЕТСКИ МЕТОДИ СВЕТСКИ МЕТОДИ 

И ИСКУСТВА МЕЃУ И ИСКУСТВА МЕЃУ 
МАКЕДОНСКИТЕ МАКЕДОНСКИТЕ 

МЕДИЦИНАРИМЕДИЦИНАРИ
Традиционалните "Априлски сред-

би" подготвени од Сојузот на здру-
женија на медицински лаборанти 

и санитарни техничари на Република 
Македонија, и годинава се реализираа 
во Охрид од 13 до 15 април. Тоа беше 
22. стручно- едукативен собир, на кој се 
говореше за најновите методи и соз на-
нија од областа на медицината, а ко рис-
ни за луѓето од нивната бранша.

На овие средби присуствуваа околу 
140 учесници од Македонија, кои ги раз-
менија своите мислења и искуства. При-
сутните гости ги поздрави проф. д-р Бор-
че Георгиевски, директор на Клинички 
центар, кој истакна дека ваквите средби 
се неопходни за едукација на сите учес-
ници. 

Претседателот на Здружението, Бор-
че Георгиевски, вработен во лабора то-
ријата во Поликлиниката "Бит-пазар" во 
состав на Здравствен дом "Скопје", ги 
појасни темите на априлскиот еду ка ти-
вен медицински собир, кои беа пре зен-
тирани од еминентни и стручни лица, 
претходно директно инволвирани во 
практичниот дел. 

"Годинашнава тема - вели претсе да-
 телот Георгиевски - ја насочивме во 
делот на она што претставува нови 
трен  дови и методи во клиничко-хе мис-
ката дијагностика, со цел да се надминат 
бурните времиња, кои сега во овој тран-
зиционен развој го следат здравството. 
Првиот ден учествуваа проф. д-р Ни-
кола Пановски, ас. Татјана Грданоска од 
Институтот за микробиологија и па ра-
зитологија при Медицинскиот факултет 
од Скопје со темата 'Халмидиски ин-
фекции во хуманата популација, акту-

елна состојба во светот и кај нас и ла-
бораториска дијагноза'. На практичен 
начин прикажаа што значат халмидиски 
инфекции кај хуманата популација, на 
кој начин превентивно може да се спре-
чи, како е кај нас, како е во светот, каква е 
актуелната состојба во Македонија. 
Следна тема беше 'Нови трендови и ме-
тоди во клиничко-биохемиската дијаг-
ностика', образложена од проф. д-р То-
дор Груев од Институтот за клиничка 
биохемија. Тој успеа да прикаже една 
слика на моментната состојба во ЕУ и на 
практицирањето на квалитетот и стан-
дардите кои се применуваат во светот, 
пришто упати препорака до Минис тер-
ството за здравство да направи импле-
ментација на она што претставува струч-
но-методолошки упатства за работа и 
организирање во областа на клиничко-

биохемиската лабораториска дијагнос-
тика и квалитетот на контрола. Проф. 
д-р Груев ги истакна најновите дос тиг-
нувања во делот на бубрежните, срце-
вите и останатите дијагностички пара-
метри", вели претседателот Георги ев ски.

Трет и последен предавач на првиот 
ден од средбите била проф. д-р Сне жа-
на Стоилова од Високата медицинска 
школа во Битола, која говорела за ''HAE-
MOPHILUS INFLUNZAE" - "Превенција и 
нови сознанија". Таа на практичен на-
чин ги запознала учесниците со она 
што претставува состојба во светот, 
ис товремено и кај нас, сите работи кои 
се неопходно потребни за превентивно 
сузбивање на оваа болест, исто така, и 
можноста воопшто да не дојде до таков 
дел во Македонија. Следниот ден свое 
излагање имала проф.  д-р Воскресија 

Во нестручниот дел беше направена интересна презентација 
на "VIVATAP" - Нов живот за вода од чешма. Проф. д-р Воскресија 
Стефановска пред присутните објасни за што станува збор. Со 
презентираниот норвешки уникатен производ од природни сос-
тојки од морето се отстранува хлорот од водата, ги додава по-
требните природни минерали во водата, го стабилизира нивото 
на pH вредноста кон идеално ниво, доведува до бактериолошка 
исправност и ги отстранува живата и другите метали од водата 
за пиење. 

НА АПРИЛСКИТЕ СРЕДБИ ПОЧЕСНИ ГОСТИ БЕА НА АПРИЛСКИТЕ СРЕДБИ ПОЧЕСНИ ГОСТИ БЕА 
ПРОФ. Д-Р БОРЧЕ ГЕОРГИЕВСКИ, ДИРЕКТОР НА КЛИНИЧКИ ПРОФ. Д-Р БОРЧЕ ГЕОРГИЕВСКИ, ДИРЕКТОР НА КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР И Д-Р АНГЕЛ МИТРЕВСКИ, ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАР И Д-Р АНГЕЛ МИТРЕВСКИ, ДИРЕКТОР НА 
ИНСТИТУТОТ ЗА КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈАИНСТИТУТОТ ЗА КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА



ОДРЖ АНИ "АПРИЛСКИ СРЕ ДБИ" Н     А  МЕ ДИЦИНСКИТЕ ЛАБОРАНТИ И  А МЕ ДИЦИНСКИТЕ ЛАБОРАНТИ И 
С АНИТАРНИТЕ ТЕХНИЧАРИ Сте     фановска од Републички завод за транс -

фузиологија, која зборувала на тема "Те-
лемедицина во трансфузионата прак-
тика", при што претставила еден нов тренд, 
основен модел на следење на пациентот 
на сосема нов начин. Поа ѓајќи од фактот 
дека дијабетот е мо дерна болест во све-
тот, веднаш се на метнува и потребата од 
пронаоѓање нови методи, нова визија за 
лекување и превентива. На таа тема 
говорел асс. д-р Горан Петровски, спе-
цијалист ин тер нист, ендокринолог, кој 
објаснувал за "Нови технологии во дија-
бетот: кон тинуирано мониторирање на 
гликемија кај деца и адолесценти со 
дијабетес". Следниот излагач, прим. д-р 
Жарко Ка раџовски од РЗЗЗ, одржал пре-
давања за "EWARN - Систем за рано из-
вестување и надзор на заразни забо лу-
вања", систем кој мора да го приме ну ваме 
како член ка кандидат за ЕУ, затоа што 
претставува еден од неопходните услови. 

"По излагањето на прим. д-р Кара-
џовски беше констатирано дека е по-
требно брзо, навремено алармирање за 
сите заразни болести за навремено да 
се преземат сите потребни мерки. На 
крајот од стручниот дел, она што прет-
ставуваше наша обврска на '22. Ап рил-
ски средби', д-р Ката Стојановска, спе-
цијалист епидемиолог говореше на тема 
'Унапредување на системот за кон трола 
на безбедност на храната'", додаде прет-

седателот Георгиевски.
Сите теми, интересни секоја на свој 

начин, по секое излагање биле причина 
за дискусија и за размена на знаења, 
сознанија, заклучоци, мислења... Темите 
биле многу квалитетни, вредни за дис-
кусија, така што за ниту една не може да 
се каже дека ја потиснала или ја надми-
нала другата тема. 

"Навистина - потенцира Георгиевски - 
сите излагања беа темелни, полни со ар-
гументи, искуства, тврдења, од нив мо-
жеше многу да се научи. Сите пре давачи 
беа директно вклучени во про цесот на 
изготвување на анализите. Всушност, те-
 мите беа дел од нивната тимска ра бота. 
По стручниот дел, има ше и нестручен дел, 
ден кога (15 април) го одбележавме свет-
скиот ден на меди цински лаборанти. На 
господинот Бла гоја Дуковски, кој не одам -
на замина во пензија, му подаривме ра-
чен часовник и благодарница за сè што 
тој на правил за нашата про фесија и за 
Здру жението. Истовремено направивме 
прег  лед за следните актив ности, кои нè 
оче куваат во наредниот период. По-
крај овие средби, Здружението исти так-
ви орга низира и во октомври. И двата 
собира имаат меѓународен ка рак тер. 
'Октом врис ките средби' се малку пого-
леми, и годинава ќе одбележат 35 го ди-
ни", ис такна претседателот на Здру же-
нието, Георгиевски. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЕТО, ГЕОРГИЕВСКИ ЗДРУЖЕНИЕТО, ГЕОРГИЕВСКИ 
МУ ЈА ПРЕДАВА ЗАСЛУЖЕНАТА МУ ЈА ПРЕДАВА ЗАСЛУЖЕНАТА 
БЛАГОДАРНИЦА НА БЛАГОДАРНИЦА НА 
ГОСПОДИНОТ ДУКОВСКИГОСПОДИНОТ ДУКОВСКИ


