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Мисија и визија
на Македонското здружение по кардиологија во следниот мандатен
период
Нашата мисија и визија за натамошен развој на Македонското здружение по
кардиологија (МЗК) подразбира подигнување на квалитетот на грижата за пациентите
со

кардиоваскуларни

заболувања

и

ефикасна

борба

во

превенцијата

од

кардиоваскуларни заболувања со крајна цел подобрување на преживувањето и
квалитетот на живеење на пациентите.
За таа цел ќе посветиме внимание на создавање можности за едукација и
совладување на вештини со цел подигнување на квалитетот на услугите во установите
кои работат со кардиолошки болни.
Ќе промовираме дијалог, размена и ширење на знаењето без оглед на типот на
установите (приватна-државна) или местата низ државата од каде што членовите
потекнуваат.
Ќе ги обединуваме специјалностите на кое било ниво што имаат заеднички
основи-грижа за пациентите со кардиоваскуларни заболувања.
Ќе се грижиме за создавање услови за научно-истражувачка дејност и притоа ќе
се обидеме да посредуваме за нејзина соодветна реализација.
Ќе се обидеме Здружението да го направиме дом со еднакви можности за сите,
со транспарентно и заедничко работење, како и референтен центар за промоција на
кардиоваскуларното здравје.
Ќе се трудиме што е можно повеќе лекари-членови на здружението да бидат
инволвирани во реализација на мисијата, визијата и целите на здружението.
Ќе се трудиме да го направиме МЗК водечки авторитет за научни и едукативни
програми за унапредување на кардиоваскуларното здравје.

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА МЗК
Предлог програма за работа на Македонското здружение по
кардиологија (МЗК) во следниот мандатен период
1. Усогласување на концепцијата и регулативите на МЗК со Европското здружение
по кардиологија (ESC)
2. Измена на Статутот на МЗК во однос на:
a. Усогласување и уточнување на Изборниот процес
b. Давање на отчет за сработеното на годишна основа
c. Мандатен период од 2 години со право на само уште еден избор
3. Почеста организација на состаноци со работна содржина
4. Годишна програма за едукација (семинари, работилници) која ќе биде диктирана
согласно тековните новини во дијагностиката и лекувањето на одредени болести,
односно

евентуално

дополнета

согласно

барањата

на

членството

за

возобновување на знаењата и вештините
5. Ефикасна координација во сите активности меѓу институциите и лекарите без
оглед од кој тип на установа (приватна-државна) или местата низ државата од
каде што членовите потекнуваат
6. Осмислување и учество во превентивни програми со релевантните институции во
земјата како континуирана активност преку целата година
7. Осмислување на превентивни програми во кои ќе бидат инволвирани студенти
по медицина од трите медицински факултети во земјата, а кои доброволно ќе се
вклучат во нивна реализација
8. Промоција на кардиоваскуларното здравје со цел подигнување на свеста на
населението за неговата важност преку користење на јавните сервиси за
информирање
9. Организација на претстојниот Конгрес по кардиологија
10. Организација на заеднички сесии за размена на знаења и поставување на цврсти
основи на соработка со здруженијата од странство. Особен нагласок ќе се постави
на соработка од здруженијата од поблиското соседство, а особено со оние кои се
членки на Европската Унија
11. Возобновување, проширување и/или создавање на нови национални регистри за
одредени заболувања
12. Превод на Препораки и овозможување на нивна on-line достапност
13. On-line едукација-курсеви (акредитирани во ЛКМ)
14. Создавање на услови и евентуална реализација во следниот 2-годишен период
на електронско списание од отворен тип
15. Посредување (материјално, логистичко) во достапноста и посетеноста на
членовите на меѓународните збиднувања (конгреси, работилници, семинари).

