ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА МАКЕДОНСКОТО ЗДРУЖЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЈА 2017-2021
пд Прпф. д-р. Елизабета Србинпвска Кпстпвска
Универзитеска Клиника за кардиплпгија, Скппје
ТИМ
-

Генерален секретар Прпф. д-р. Маријан Бпщевски

-

Благајник Асс. д-р Ирена Митевска, Др.сци

Претседателстп – вп претседателствп сппред статутпт влегуваат Претседателпт,
секретарпт, благајникпт и 6 шлена кпи би биле делегирани пд дпктприте пд државните
и/или приватните институции кпи се занимаваат сп кардиплпгија.
МИСИЈА
Македпнскптп здружение пп кардиплпгија (МЗК) има за цел гп намали
кардипваскуларнипт мпрбидитет и мпрталитет вп Република Македпнија, вп спгласнпст
сп наппрпт и наспките щтп ги дава Еврппскптп кардиплпщкп здружение (ЕТС), ценејќи ги
лпкалните спесифишнпсти на земјата.
Мисијата треба да ја реализира преку разлишни нашини на едукација, кпнгреси,
пбавуваое на клинишка пракса, ушествп вп наципнални и интернаципналнп регистри и
анкети. Вп реализираоетп на мисијата ппсебна улпга треба да имаа рабптните групи на
МЗК.
ВИЗИЈА
1. Прпдплжуваое на дпбрп впсппставената кпмуникација сп телата пд Еврппскптп
кардиплпщкп здружение
a. Ушествп на Еврппски спстанпци предвидени пд ракпвпдствптп на ЕТС
b. Спрабптка вп медунарпдни регистри и анкети
c. Фшествп вп ревизија на Впдиши за лекуваое на кардипваскуларните
забплуваоа
d. Ушествп вп ревизија на извадпци (абстракти) за престпешките кпнгреси
e. Ушествп вп телата на рабптните групи, предвпдени пд Македпнските
преставници на рабптните групи

2. Прпдплжуваое на дпбрп впсппставената кпмуникација сп други наципнални
здруженија, спрабптка сп нпви здруженија, прганизираое на заеднишки средби за
пдреден прпблем, заеднишки рабптилници, сесии на наципнални и еврппски
кпнгреси.
3. Пптврдуваое на ппстпешките рабптни групи и фпрмираое на нпви вп спгласнпст
сп ЕТС.
На шелп на рабптните групи би стпеле афирмирани кардиплпзи пд разлишни
институции вп Република Македпнија, кпи вп кппрдинација сп Претседателствптп
би рабптеле на едукација пд пбласта на интерес, унапредуваое на клинишката
пракса, развпј на наципнални регистри, вклушуваое вп интернаципнални регистри
дпкплку ппстпјат.
Прпграмата за рабпта ќе треба да се успгласи сп мисијата и визијата на Еврппскптп
здружение за кардиплпгија, или рабптна група кпја се занимава сп сппдветната
патплпгија.
Ппкана и спрабптка сп странски предаваши на пдредени прпблеми вп рамките на
активнпстите на рабптните групи, прганизираое спстанпци, рабптилници, щкпли.
Рабптните групи пд свпите шленпви ќе фпрмираат ракпвпдствп (претседател,
секретар) кпе ќе се грижи за спрпведуваое на зацртаните активнпсти.
Рабптни групи ќе рабптат спгласнп сп сппдветните групи вп Еврппскптп здружение,
пднпснп спгласнп нивната мисија:
a. Рабптна група за акутна кардипваскуларна грижа
b. Рабптна група за кардипваскуларен имичинг (сликпвни техники)
c. Рабптна група за срцева слабпст
d. Рабптна група за кпрпнарна патпфизиплпгија и микрпциркулација
e. Рабптна група за перкутани кардипваскуларни интервенции
f. Рабптна група за срцев рирам
g. Рабптна група за превентивна кардиплпгија
h. Рабптна група периферна артериска бплест и апрта
i. Рабптна група за кардипваскуларна хирургија

j. Рабптна група за адултни кпнгенитални срцеви мани
k. Рабптна група за мипкардни и перикардни забплуваоа
l. Рабптна група за пулмпнална циркулација и
функција

десна вентрикуларна

m. Рабптна група за валвуларни срцеви мани
n. Рабптна група за артериска хипертензија
o. Рабптна група за кардипваскуларнп сестринствп
p. Рабптна група за трпмбпза
q. Фпрмираое на Рабптна група - Македпнски кардиплпзи на иднината –
дпктпри на специјализација, млади специјалисти, кпи ќе кпмуницираат сп
Еврппските таканарешени кардиплпзи на иднината, едуцирајќи се пд
пбласта какп супспецијалнпст, нп и дпбиваое на ппвеќе инфпрмации за
грантпви и мпжнпст за нивна апликација Рабптни групи пд кардиплпзите на
иднината би се фпрмирале вп зависнпст пд брпјпт на дпктпри за пдреден
прпблем. Би се фпрмирал инфпрмативен пристап вп рамките на веб
страната на здружениетп.
1. Македпнски кардиплпзи на иднината за кардипваскуларен
имичинг (веќе ппстпи, и вп минатипт перипд успещнп се
вклуши вп еден Еврппски регистер за Ап стенпза )
2. Генерални македпнски кардиплпзи на иднината
3. Интервентни македпнски кардиплпзи на иднината
4. Македпнскптп здружение пп кардиплпгија ќе даде ппдрщка(преппраки) за
аплицираое на грантпви пд Еврппскптп кардиплпщкп здружение за едукација,
дпбиваое бесплатни кптизации, и друг тип на грантпви предвидени пд ЕТС.
ЕТС гп прпмени стилпт за дпбиваое на грантпви вп ппследните гпдини, пд
кпмуникација сп Наципналните здруженија за дпбиваое на грантиви, на лишна
апликација за билп кпј тип на грант.
5. Кпнтинуирана медицинска едукација

a. Фпрмираое на кпмисија за кпнтинуирана медицинска едукација кпја треба
да ја прганизира едукацијата вп правец на унапредуваое на превенцијата
пд кардипваскуларни забплуваоа, дијагнпза и третман.
b. Е-learning – пспбенп важнп е пбезбедуваое на едукативен материјал пд
рабптните групи кпи ќе гп ппстават на веб страната на здружениетп
c. Преведуваое на нпви впдиши за третман на кардипваскуларните
забплуваоа, нп и пбнпвуваое на ппстпешките. Ќе ппкрене иницијатива за на
пбнпвуваое на ппстпешките на сајтпт на Министерствп за здравствп
6. Организираое на
a. Наципнален кпнгрес на 4 гпдини вп траеое пд 3-4 дена
b. Еднпдневен Симппзиум на пдредена тема на секпи 2 гпдини
c. Спрабптна сп фармацевтските куќи за пдреден третман
кардипваскуларнп забплуваое (нпва наспка вп третман, нпви лекпви)

на

d. 4-6 секциски спстанпци гпдищнп на пдредена актуелна тема (спрабптка сп
други здруженија, спрабптка сп фармацевтските куќи). Уермини вп
пктпмври, нпември, декември, март, април, мај, пп пптреба дефинираое и
на други термини.
e. Згплемена едукативна активнпст, рабптилници сп: клинишки бплници,
приватните бплници спецјализирани за кардипваскуларни забплуваоа
(Ацибадем Систина, Клиника Жан Митрев), Центарпт за лекуваое и
рехабилитација вп Охрид, какп и “8-ми септември“ какп институција сп
гплем млад пптенцијал. Даваое на иницијатива за пријавуваое на
активнпст пд нивна страна сп ппдрщка пд МКЗ.
f. Ппдрщка на секпја институција вп иницијативата за едукативен спстанпк,
рабптилница.
g. Превземаое на активнпсти на Светскипт ден на срцетп сп Светската
прганизација за срце.
h. Активнпсти за Денпт на срцева слабпст вп спрабптка сп Еврппскптп
здружение за срце, Денпт на трпмбпза, Денпт на дијабетес пд аспект на
кардипваскуларната патплпгија (иницијатива кпја треба да пптекне пред се
пд рабптните групи, други здруженија сп спрабптна на МЗК).

7. Ппщирпки активнпсти на нивп на кардипваскуларна превенција. Вклушуваое вп
превентивната прпграма на Министерствп за здравствп вп примарната здравствена
защтита, нп и на секундарнп нивп се едукации, едукативен материјал.
8. Ревизија на Наципналната мрежа за третман на акутнипт кпрпнарен синдрпм и
прганизираое на мрежа сп вклушуваое на регипналните центри вп кпја активнпст
пред се би била ангажирана Рабптната група за перкутани кардипваскуларни
интервенции.
9. Згплемуваое на влијаниетп на здружениетп вп впведуваое на нпви лекпви на
ппзитивна листа, нпви лабаратприски анализи.
10. Ппдрщка пд страна на здружениетп за впведуваое на нпви метпда вп
институиции кпи ќе пбезбедат кадар и ппрема.
11. Прпдплжуваое на впдеоетп на ппстпешките регистри (за венски трпмбембплизам
и атријална фибрилација) ппд ппдрпвтелствп на Здружениетп и птппшнуваое на
нпви.
12. Ппдпбруваое на веб страната на здружениетп (пплнеое на страната сп материјал
пд рабптните групи, кардиплпзите на иднината...). Ппставуваое на линкпви
кприсни за дпктприте пд здружениетп.
13. Фпрмираое на списание за кардиплпгија, или излегуваое на примерпк самп сп
теми сп кардипваскуларна патплпгија вп веќе ппстпешките македпнски шаспписи,
ппсле прпценката на мпжнпста за реализираое на истптп.
14. Спрабптка сп Здружениетп на пациенти, пдржуваоа предаваое, фпрмираое на
едукативен материјал дпстапен за пациентите. Фпрмираое на дел на веб страната
на здружениетп за инфпрмација на пациентите.
15. Престпјни прпмени
a. Ревизија и унапредуваое на Статутпт пд 2011, пспбенп вп делпвите за
пдгпвпрнпста и функцијата на телата на здружениетп.
b. Правеое на правилници сппред пспзнаената пптреба
c. Предлпг за ппшесни шленпви на здружениетп

ЦЕЛИ

Македпнскптп здружение пп кардиплпгија има за цел:
-

Да ја унапреди превенцијата, дијагнпзата и третманпт на кардипваскуларните
забплуваоа,

-

Да гп ппдпбри наушнптп разбираое за кардипваскуларните забплуваоа преку
кпнтинуирани едукации и успврщуваое на кадарпт, спгласнп еврппските
преппраките за третман на кардипваскуларните забплуваоа

-

Да прпдплжи сп дпбрп впсппставената кпмуникација сп телата на Еврппскптп
кардиплпщкп здружение и сп дпстпинственптп преставуваое на македпнската
кардиплпгија вп Еврппскптп здружение сп ушествп на спстанпци, анкети, регистри

-

Да прпдплжи да се етаблира какп важен фактпр вп дпнесуваое на знашајни пдлуки
пд пбласта на кардипваскуларната медицина вп Република Македпнија, сп пглед
на вклушенпста на сите релевантни струшоаци и експерти пд пбласта на
кардиплпгијата

Кандидатурата ја ппднесувам ппттикната пд ппдрщката пд мпјата матишна Институција.
Именп, пд Директпрпт на Фниверзитетската Клиника за кардиплпгија се спрпведе гласаое
за да се спгледа ппдрщката за функцијата Претседател на МКЗ на кандидатите на
Клиниката. Од 43 дпктпри на Клиниката, гласаа 40, пд кпи 27 гласа за Прпф.Е.Србинпвска
Кпстпвска, 11 гласа за Прпф. Љ. Гепргиевска Исмаил, а 2 лившиоа беа неважешки.
Предлпгпт гп прифатив истп така ценејќи дека дплгпгпдищната функција Генерален
секретар ќе ми пвпзмпжи брзп вклушуваое вп активнпстите на Здружениетп, пспбенп сп
Еврппскптп кардиплпщкп здружение и претхпднп впсппставената кпмуникација сп ппвеќе
здруженија, а мпетп искуствп вп реализираое на Кпнгреси, Шкпли, Спстанпци ќе ми
пвпзмпжи да пдгпвпрам на престпјните активнпсти на здружениетп.
Карактерните пспбини на еднпставна кпмуникација сп лудетп, птвпренпст, рабптливпст,
истрајнпст секакп дека ќе ми ппмпгне вп реализираоетп на прпграмата. Сметам дека
пвие карактеристики пд најгплем брпј на шленпви на Здружеиетп вп пвпј изминат перипд,
какп Секретар на Здружениетп, нп и какп дпктпр на Фниверзитетската Клиника за
кардиплпгија ги псетиле и мпжат да ги пптврдат. Уимпт на двајца млади, спвремени и
дпкажани кардиплпзи сп мнпгу ппзитивни карактерни пспбини ќе ппмпгне да се
реализира ппставената мисија, визија и целите.
Впеднп, мпрам да наппменам дека имам заврщенп некплку щкпли за лидерствп кпи истп
така ќе ми ппмпгнат вп кпмуникациските вещтини и впдеоетп на здружениетп.

Определбата за прпдплжуваое на Еврппската наспка на впдеоетп на здружениетп, сп
рабпта вп сите сегменти на кардиплпгијата ќе пвпзмпжи да ги реализираое на мисија,
визијата и ппставените цели.
Сп ппшит,
Прпф. Е.Србинпвска Кпстпвска

