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Министерот Имер 
Селмани нагласи дека 
никој од 3.500 
вработени во Клинички 
центар нема да остане 
без работа поради 
трансформацијата.

СО КРАЈОТ НА КЛИНИЧКИ ЦЕНТАРСО КРАЈОТ НА КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР

Со растурање на Клинички центар, новата установа Заед нички служ-
би ќе наследи долг помал од два милиона евра. Според Георгиевски, 
долгот бил околу 30 милиони евра пред 11 месеци, а притоа не се 
штедело на лекови. Имено, во 2006 г. за лекови биле потрошени 664 
милиони денари, а во 2007 г. - 691 милион денари.

Владата донесе одлука за поставување перманентен видео над-
зор во здравствените установи поради поплаките на па циентите за 
одолговлекување и игнорирање од персоналот. Ќе се поставуваат 
камери на главните влезови на сите здравствени установи, во че-
калните, ходниците и на шалтерите, соопшти владиниот портпарол 
Ивица Боцевски.

Пишува: Милева ЛАЗОВА

Клинички центар и официјално веќе 
не постои, откако тој е избришан 
од евиденцијата на Централниот 

регистар, а истовремено како посебен 
правен субјект се регистрирани новите 
25 клиники, 3 институти, 1 завод, Јав-
ната установа за заеднички работи и 
Ургентниот центар. Ова го истакна сега 
веќе ексдиректорот на Клинички цен-
тар, Борче Георгиевски. 

потоа во странски центри ќе испраќаме 
наши доктори на обука и на специја-
лизација по ургентна медицина".  

Инаку, во Централниот регистар како 
в.д. директор на Ургентниот центар беше 
регистриран д-р Кирил Лозанче, про-
фесор на неврохирургија, кој веднаш 
поднесе оставка од оваа функција. Спо-
ред него, во овој преоден период ми-
нистерот за здравство ќе ги прецизира 
поединостите. Професорот Кирил Лозан-
че кажа дека дал оставка на дирек тор-
ската функција бидејќи ќе добие нова 
поодговорна и тоа како координатор 
на хируршките клиники. Ова место не е 
измислено, тоа постоело и пред шест 

ционираше вака, со таа разлика што со 
осамостојувањето, со упатот ќе оди и 
фактура, која ќе треба да ја плати кли-
никата која го упатува болниот. На по-
четокот ќе има проблеми, но докторите 
не смеат да се доведат во ситуација да 
не даваат интерклинички упати или кон-
зилијарни мислења за други клиники од 
страв дека трошокот за снимање или за 
лабораториски анализи ќе падне на 
нивен товар. Не сме постигнале ништо 
ако бидеме доведени во таква ситуа-
ција. Вработените на клиниките треба 
да продолжат да работат профе сионал-
но и да не штедат на сметка на здравјето 
на пациентите", објасни д-р Георгиевски.

ХАОС ИЛИ РЕД ЗА ПАЦИЕНТИТЕ ХАОС ИЛИ РЕД ЗА ПАЦИЕНТИТЕ 
И ЗА БЕЛИТЕ МАНТИЛИ?!И ЗА БЕЛИТЕ МАНТИЛИ?!

Тој посебно нагласи дека пациентите 
не треба да се загрижени како со транс-
формацијата на Клинички ќе работи Ур-
гентниот центар, бидејќи тој ќе функ-
ционира по старо како ургентна амбу-
ланта, додека не се создадат потребните 
услови за негово формирање, како што 
се просторот и опремата. За Геор ги ев-
ски и понатаму ќе важат интеркли нич-
ките упати, а покрај секој упат ќе има и 
фактура за направените трошоци која 
Ургентниот центар ќе й ја плаќа на со-
одветната клиника. За пациентите со 
политраума ќе треба да се дадат и по 
седум интерни упати. За в.д. директор 
на новоформираниот Ургентен центар 
е назначен д-р Александар Кишман, ма-
гистер по јавно здравство, кој досега 
бил вработен во Министерството за 
здравство, што е негово прво вра бо-
тување.

На прашањето зошто во Ургентниот 
центар назначува раководен кадар кој 
нема ниту еден ден работно искуство 
со итни случаи, ниту соодветна спе ци-

јализација, министерот за здравство Имер 
Селмани одговара дека нема ниту еден 
лекар со ваква едукација, бидејќи до-
сега не сме имале Ургентен центар. 

"Затоа - додаде министерот Селмани 
- планираме тројца-четворица доктори 
да ги посетат врвните центри за ур-
гентна медицина во Израел, во Бугарија 
и во Словенија. Прво ќе ја согледаме 
нивната организациона поставеност, а 

години. Негова обврска ќе биде орга-
низирање на Ургентниот центар и на 
дежурните екипи од седумте хируршки 
клиники.

Во Ургентниот центар ќе бидат вра-
ботени околу 40 лица. Тој негираше дека 
Центарот располага само со еден спе-
цијалист и со двајца специјализанти, 
велејќи дека ќе биде екипиран потреб-
ниот кадар. 

Засега пациентите во ново форми ра-
ниот Ургентен центар ќе ги прегле ду-
ваат само еден доктор-специјалист и 
двајца специјализанти. На итните слу-
чаи, особено на оние со повеќе повре-
ди, ќе им требаат и по неколку интеркли-
нички упати. 

"И досега Ургентниот центар функ-


