Предлог план и програма за работа на
Др. Никола Ѓоргов,
кандидат за Претседател на Македонско Здружение по Кардиологија (МЗК)
Воодушевен сум да ве поздравам како кандидат за нов претседател на Македонско
Здружение по Кардиологија, здружение кое е составено од наши еминетни доктори,
кардиолози, професионалци од областа на кардиологија и многу соодветни супспецијалности.
Многу сум задоволен што сум долгогодишен член на Македонското Здружение по
Кардиологија. Верувам дека најголем дел од членството на Македонското Здружение по
Кардиологија (МЗК), се запознати со мојот долгогодишен труд во областа на кардиологија.
Од 1995 година самостојно работам во областа на Срцевата Електростимулација и
Електрофизиологија.
Мојата номинација за претседател на Македонско Здружение по Кардиологија произлегува
од желбата да создадам мост на единство во членството преку засилување, унапредување и
проширување на уделот на Македонските кардиолози во сегашните отежнати услови на
работење создадено во многу комплексна и предизвикувачка здравствена состојба во
нашата држава.
Во оваа неизвесна средина, поважно од било кога е да се обединиме како кардиолози и да
ги слушнеме нашите гласови. Во наши раце ние ги држиме срцата на нашите пациенти,
семејства и колеги, но грижата за нашето здружение станува приоритет.
Ова кандидатура ја започнувам со ентузијазам, возбуда и страв поврзани со состојбата на
нашата држава и кревката здравствената заштита.
Јас сум оптимист дека сите членови на МЗК ќе помогнат да се надмине и преживее оваа
бура на неединство, бидејќи сите членови имаат уникатна комбинација на вештини, високо
стручно образование, силно чувство на одговорност, интегритет и сочувство.
Никогаш порано не беше толку критично ние како кардиолози да ја одржуваме довербата и
поттикнуваме интелектуалното здравје на нашето членство, за да можеме да се почитуваме
и да се препознаеме како лидери Македонската медицина
Ова ќе биде клучна година за МЗК, во која сакаме да работиме поблиску со останатите
националните и меѓународни здруженија.
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Имам особена чест да ви го преставам тимот со кого ја поднесувам мојата кандидатура за
избор на Претседател на Македонско Здружение по Кардиологија
Др. Никола Ѓоргов
Кандидат за Претседател на Македонско Здружение по Кардиологија,
Клиника Жан Митрев и ПЗУ Поликлиника Акус Медикус,
Скопје
Др. Магдалена Отљанска
Кандидат за Генерален секретар на Македонско Здружение по Кардиологија,
Универзитетска Клиника за Кардиологија
Скопје,
Др. Бетим Даути
Кандидат за Благајник на Македонско Здружение по Кардиологија,
Ј.З.У. Општа Болница- Гостивар,
Гостивар
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Проект: Куќа на срцето
Отоворање на званична канцеларија на ЗКМ со вработен технички секретар.
Ќе се изнајми простор во центарот на Скопје, на место кое е прометно и ќе биде забележено
од голем број минувачи.
Техничкиот секретар ќе ги врши сите административни задачи потребни за нормално
функционирање на здружението, тековно одржување на веб-страната и ќе ги дисеминира
сите информации до членството.
Во канцеларијата граѓани, нашите пациенти, ќе може добијат информации поврзани со
работата на здружението, и информации за проектите наменети за општата популација за
превенција и лекување на кардиоваскуларните заболувања. Граѓаните ќе можат да добијат
и соодветен рекламен, односно промотивен материјал.
Тука ќе се организираат и средби со кардиолози, кои претходно ќе бидат рекламирани по
медиумите, и ќе се обработува одредени кардиоваскуларни заболувања.
Финансиски канцеларијата и работата на техничкиот секретар иницијално ќе се обезбеди
преку спонзорства, продавање на соодветни сувенири, книги и друг материјал наменет за
едукација на граѓаните, особено тие со одредено кардиоваскуларно заболување.
Проспективно Канцеларијата ќе се понуди на користење и на други поврзани здруженија
како здруженијата за мозочен удар, висок крвен притисок и др. Притоа ќе се поделат
трошковите за заедничко работење. Соодветна финансиска помош ќе се побара од
фармацевтските компании, други компании, странски амбасади (со кои ќе се прават
заеднички проекти), за што ќе се отстапи соодветен рекламен простор.
Оваа канцеларија ќе им овозможи на сите членови редовно и целосно информирање за сите
активности на здружението, и меѓусебен контакт. Канцеларијата ќе овозможи и директен
контакт со граѓаните, особено кардиолошката пациенти, во промоција на превенцијата на
кардиоваскуларните заболувања, и добивање упатства како да дојдат во контакт со
соодветни кардиолози зависно од заболувањето.
Проект: Отворен електронски пристап кон стручни списанија и стручни интернет страници
За сите членови ќе обезбедиме слободен пристап кон одредени интернет страни на
соодветните стручни кардиолошки здруженија, медицински часописи и други медицински
бази на податоци . Секој член ќе има слободен пристап до најновите сознанија, информации
и препораки за лекување, што е исклучително важно за современа пракса.
Проект: Формирање на официјален Журнал на Македонското Здружение по Кардиологија
Не постои поголема фрустрацијата од неможност да се публикува изработен труд. Овој
журнал ќе биде наменет првенствено за членовите на МЗК каде ќе можат да ја објават
својата работа.
Проект: изработка на апликација за паметен телефон
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За да се овозможи брза дисеминација на информација до сите членови и јавноста за
активностите кои ги презема МЗК
Проект: Правна заштита
Ќе се ангажира правник за застапување на МЗК и нејзините членови пред правосудните
органи
Проект: Трка за срцето
Во Мај и Октомври ќе се организира трка , со цел промоција на здравите животни навики,
особено физичката активност во превенција на кардиоваскуларните заболувања. Овие трки
ќе се организираат со невладини и владини организации кои имаат за цел промоција на
здравјето. Трките ќе се одржуваат во различни градови во Македонија.
Проект: Континуирана и “Hands On” едукација за развој на нови кардиолошки техники
Здружението по кардиологија ќе посредува со меѓународни организации за спроведување
на едукација на кадри во Македонските институции

Др. Никола Ѓоргов
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