НЕХИГИЕНА НА КЛИНИЧКИ
Секоја здравствена
установа веднаш мора да
пријави заразна болест или
причинител на инфекција
и најмалку еднаш
годишно мора да направи
систематски преглед на
вработените.
Сто две лица не
извршиле задолжителен
здравствено-хигиенски
преглед - утврдил
Државниот санитарен и
здравствен инспекторат
(ДСЗИ) по засилениот
инспекциски надзор.

Пишува: Милева ЛАЗОВА

ВО ВТОРНИКОТ БЕА ЗАТВОРЕНИ
7 ОПЕРАЦИОНИ САЛИ

"ХАЈКА" ПО ОПАСНАТА

СТАФИЛОКОКА И НЕСОВЕСНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ
РАБОТНИЦИ
П
о обелоденувањето дека полицаецот кој беше повреден кај
Танушевци се бори со сепсата
предизвикана од бактеријата стафилокока, се крена голем прав во Министерството за здравство и во Клиничкиот
центар. Беше констатирано присуство
на бактерија и тоа во цевката која е ставена во душникот кај пациентот, за да
може да дише. Одговорноста беше лоцирана на Клиниката за токсикологија
каде веднаш се алармираше и беа преземени сите мерки за заштита.
Но, ова не се случува прв пат во македонското здравство. За жал, опасната
бактерија, која е отпорна речиси на сите
антибиотици, не е ништо ново на клиниките. И како што е кај нас, вината секогаш му се префрлува на друг, се тврдеше дека бактеријата не е од Клиниката, туку дека полицаецот и претходно
ја имал во себе. Но, тој не е единствениот. Се поставува прашањето дали
опасната бактерија се шири и понатаму
затоа што таа беше пронајдена и кај
уште двајца пациенти од Токсикологија.
Вистината е дека постои несериозен
однос кон хигиената, така што Македонија слободно може да се вброи меѓу
најзагрозените земји. Станува збор за
стафилококна бактерија, која вирее во
болниците кај нас и ја има од 30 до 50
отсто.
И нормално, по ова следуваше масовна раздвиженост. Откако опасна бактерија го доведе во прашање животот
на неколку пациенти, се активираа и
санитарните и здравствените инспектори, кои веднаш пристапија кон засилен надзор во државните и во приватните болници во земјава. Надзорот
беше извршен во дел од хируршките

клиники, Клиниката за урологија, Клиниката за дигестивна хирургија, Клиниката за детска хирургија и нивните
операциони сали, Институтот за белодробни болести, Институтот за микробиологија и паразитологија, Клиниката
за психијатрија, Клиниката за неврологија и Одделението за неурофизиологија. Од спроведениот надзор е констатирано дека 102 лица не го извршиле
задолжителниот здравствено-хигиенски
преглед, за што ќе се донесе решение
за нивно времено отстранување од работното место, сè до извршување на
прегледот и ќе се преземат соодветни
правни санкции.
Директорот на Државниот санитарен
и здравствен инспекторат (ДЦЗИ), Зија-

Според Имер Селмани, министер за здравство, хигиената во
постарите клинички објекти не е
на задоволително ниво. Поради
тоа, се разгледува можноста за
обновување на Центарот кој ќе
ги проценува хигиената, квалитетот и безбедноста на здравствените услуги. Ќе се прават контроли и во сите здравствени институции во државата, а податоците
ќе бидат јавно објавувани.
дин Селја, кажа дека никој нема да биде
поштеден од одговорност, ќе бидат поднесени прекршочни пријави за сите кои
го прекршуваат законот, вклучувајќи ги
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и последните случаи на клиниките каде
е откриена инфекција од резистентен
стафилокок.
По ова се поставува и прашањето
дали пациентите кои се разболеле од
болести чиј причинител се овие резистентни бактерии имаат право да ја тужат клиниката?! Па, нели, населението
оди да се лекува во болниците, а не
таму да се заразува со бактерии!

HUMANITAREN KONCERT
ZA TEO
Na 4 dekemvri Avalon Produkcija }e go organizira svojot najva`en
koncert dosega, a }e bide namenet
za da se soberat sredstva za maliot
Teo Tasev koj, kako {to ve}e se
znae, poradi zdravstveni pri~ini
mora da se operira vo Francija.
Na humanitarniot koncert }e
u~estvuvaat Vlatko Stefanovski,
Bajaga, Area, Karolina, Kaliopi,
Kristina Arnaudova i Dani, koi so
svoi bendovi }e nastapat vo `ivo.
Koncertot ima donatorski karakter, odnosno pokraj vleznicite, koi
~inat 1.000 denari, istata ve~er
onoj koj saka }e mo`e po telefon
da donira pari. Osobeno apelirame
do site firmi da se vklu~at vo
proektot, za da im se pomogne na
semejstvoto Tasev i na maliot Teo
vo ovoj za niv te`ok moment.

