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Кардио центар

Кардио центарот во „Аџибадем Систина“ почна 
со визијата да им понуди на пациентите нов 
пристап во третман на кардиоваскуларните бо-

лести, со врвен интернационален тим на специјалисти 
и современи достигнувања во лекување на кардио-
васкуларната патологија. 

Преку промовирање на мултидисциплинарен 
пристап, интегрирање на современа технологија и 
овозможување широка палета иновативни интервен-
ции, создадовме водечки центар за кардиоваскуларно 
здравје. 

Ние продолживме да го надградуваме патот во кој 
се стремиме да го понудиме најдоброто за пациентите 
со срцеви болести. Со секој свој чекор се трудевме да 
ги надминеме очекувањата на пациентите. Со контину-

ираното вложување во квалитетот на услугите во секој 
аспект од нашето работење, станавме препознатлива 
дестинација во регионот. 

Силно веруваме во едукацијата на заедницата за 
превенција од кардиоваскуларни заболувања. Овоз-
моживме бесплатни прегледи за секој граѓанин. Наша-
та посветеност е насочена да им помогнеме на луѓето 
да ги научат принципите на здравото живеење и да го 
одржат здравјето на своето срце. 

Кардио центарот во „Аџибадем Систина“ ќе про-
должи да се стреми кон една и единствена цел, а тоа е 
постојано да ги достигнува светските стандарди, а со 
тоа на пациентите да им обезбеди најдобар третман 
за нивното срце. 

Проф. д-р Салис Таџер,  
кардиохирург

Д-р Митко Караѓозов,  
тораковаскуларен хирург
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Кардио центарот во Клиничката болница „Аџи-
бадем Систина“ е лидер во третманот и гри-
жата на пациентите со кардиоваскуларни 

болести. Конципиран и дизајниран според светските 
центри, овозможува комплетен и ефикасен третман на 
пациентите со срцеви болести. 

Центарот се состои од интернационален тим на 
кардиоваскуларни хирурзи, анестезиолози, кардиоло-
зи кои секојдневно се фокусирани на потребите на па-
циентите на сите возрасти што имаат кардиоваскулар-
ни проблеми. Нивниот мултидисциплинарен пристап е 
насочен да обезбеди сигурност дека секој пациент го 
добил најдобриот третман. Постигнатите резултати се 
должат на целосно следење на препораките според 
медицината базирана на докази. 

Нашиот тим специјалисти ги третира сите видови 
болести на кардиоваскуларниот систем и овозможува 
соодветна медицинска нега за пациентите со најком-
плексни заболувања. 

Наша цел е да влееме целосна доверба со тоа што 
ќе информираме за моменталната здравствена состој-
ба, за пациентите да се чувствуваат удобно и сигурно 
за време на целиот престој во нашата болница. 

Центарот е составен од најсовремено опремени: 

�� Амбулантски оддел 
�� 5 операциони сали
�� 2 ангио сали
�� 3 единици за интензивна нега
�� Оддел за радиодијагностика 
�� Кардиоваскуларна рехабилитација. 

Во луксузно опремените 65 болнички соби и 5 
ВИП апартмани нудиме комфор и пријатен амбиент за 
нашите пациенти. 

За наС
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амбулантски оддел
24/7 овозможуваме комплетна дијагноза на кар-

диолошки, кардиохируршки и васкуларни заболувања: 

�� превентивни кардиолошки прегледи 
�� коронарен стрес тест 
�� 24 - часовно мониторирање на срцевиот ритам
�� 24 - часовно мониторирање на крвниот прити-
сок (единствен центар со мултидисциплинарен 
пристап - нефролошка консултација за покачен 
крвен притисок и 24-часовно следење на крвен 
притисок (холтер) 
�� техничка контрола на пејсмејкери и дефибрила-
тори
�� доплер и дуплекс скен на периферните крвни 
садови
�� ултрасонографија на каротидните артерии
�� трансторакална ехокардиографија

�� трансезофагеална ехокардиографија
�� 4D ехокардиографија
�� контрастна ехокардиографија со микромеур-
чиња
�� стрес ехокардиографија (добутаминска стиму-
лација) 
�� неинванзивна ангиографија на CT (128 slice) 
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операциони сали
Кардио центарот во Клиничката Болница „Аџиба-

дем Систина“ располага со операциони сали според 
највисоките светски стандарди, опремени со врвна 
технологија што се користи од хирурзи и анестезиоло-
зи за мониторирање на пациентите за време на опера-
ција. Оперативниот блок работи 24 часа на ден, 7 дена 
во неделата. Во склоп на оперативниот блок има анес-
тезиолошка сала и единица за стерилизација каде што 
се изведува чистење и стерилизација на инструменти 
и опрема. Операционите сали се опремени и со ди-
гестори со вентилациски системи коишто служат како 
антибактериски ѕид. 

интензивна нега 
Интензивната нега во Кардио центарот е органи-

зирана на три нивоа. Кардиохируршка интензивна нега 
е со 14 кревети, водена од кардиохирурзи и анестези-
олози. Во кардиолошката интензивна нега се водат 
пациенти со акутни и хронични срцеви и васкуларни 
заболувања после инванзивни кардиолошки интер-
венции (стентирање, коронарографија), со целосно 
хемодинамиско следење на состојбата. Васкуларна-
та интензивна нега е составена од соба за будење и 
интензивна нега опремена со технологија за следење 
на најтешко болните. Единиците за интензивна нега 
располагаат со најсовремена апаратура за реанима-
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ција и интензивно лекување што овозможува третман 
и нега на сите тешко заболени пациенти, како во ра-
ниот постоперативен период, така и за оние кои се 
со хронични заболувања. Екипата составена од врвни 
експерти од областа на интензивното лекување овоз-
можува здравствена нега според светски стандарди и 
протоколи со цел да се подобри општата состојба, а 
тоа резултира со пократок болнички престој. 

Кардиорехабилитација 
Програмата за рехабилитација во Кардио цен-

тарот овозможува едукација и подобрување на кон-

дициската способност на пациентите со срцев удар, 
по кардиоваскуларна операција, коронарографија и 
стентирање. Кардиорехабилитацијата се спроведува 
од специјален тим од физијатри и физиотерапевти, 
со современа апаратура. Стручниот тим подготвува 
посебен план за рехабилитација на секој пациент, кој 
вклучува соодветни дозирани рехабилитациски про-
цедури (систем на вежби), зависно од неговата дија-
гноза и здравствена состојба. 
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Нашите хирурзи се пионери во новите пристапи 
за секој тип кардиоваскуларно заболување. Ги 
изведуваат сите видови операции на отворено 

срце вклучувајќи и минимално инванзивни операции и 
процедури. Нашите хирурзи имаат блиска соработка 
со другите специјалисти со цел пациентите да го до-
бијат најдобриот третман. Во тимот се вклучени карди-
олози, дијабетолог, невролог, нефролог и пулмолог.

операција на отворено срце
Тимот хирурзи има највисок процент на успех во 

операции на отворено срце. Она што нè прави дел од 
најдобрите светски кардио центри е успехот во хи-
руршките интервенции кај пациенти со повеќе ризик 
фактори. Тука се вклучени пациенти со претходен моз-
очен или срцев удар, постари пациенти, како и пациен-
ти со бубрежни болести. Повеќе од 10.000 индивидуал-
ни интервенции на отворено срце на нашите хирурзи 
го издвојуваат нашиот центар во регионот. Успешноста 
во досегашното работење се должи и на континуирана 

едукација на тимот, несебичниот тимски пристап. Иску-
ството на интернационалниот тим предводен од врвни 
кардиохирурзи и кардиоанестезиолози и мултидисци-
плинарниот пристап се тајна на успехот. 

Минимално инванзивна 
кардиохирургија

Во Кардио центарот изведуваме широк спектар на 
минимално инванзивни процедури, што нè издвојува 
како лидери во оваа област. Благодарение на иску-
ството во овој тип хирургија, многу интервенции кои 
традиционално се изведуваат со отворање на градни-
от кош сега може да се направат со минимално инван-
зивни техники со високо софистицирани инструменти 
кои се вметнуваат низ мал рез. Пациентите кои се кан-
дидати за овој тип интервенции побрзо закрепнуваат, 
имаат помал ризик од инфекции и подобар естетски 
резултат. 

Васкуларна хирургија
Големиот број интервенции и излекувани пациен-

ти е тоа што нè прави препознатливи и ние сме гор-

интерВенции/оПератиВни ЗаФати
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ди на нашата репутација кај пациентите. Изведуваме 
операции на сите периферни и магистрални крвни са-
дови, како и на венска циркулација (проширени вени). 
Со имплементирање на современите пристапи во ле-
кување на овие пациенти доведовме до намалување на 
смртноста и инвалидноста. Хирургијата на крвните са-
дови претставува можеби еден од најчувствителните 
сегменти. Токму поради овој факт овој оддел е пред-
воден од страна на искусни хирурзи во оваа област. 

интервентни кардиолошки 
процедури

Тимот кардиолози ги изведува сите видови на ин-
ванзивни дијагностички процедури на сите крвни са-
дови како и лева/десна катетеризација. Се изведува 
и балон дилатација и стентирање на коронарни и пе-
риферни крвни садови. Процедурата на поставување 
коронарен стент се изведува што е можно побрзо, во 
секое време од денот, односно ноќта (24/7), со што се 
спасува значаен дел од срцевиот мускул. Достапност и 

користење на новите генерации стентови од најпозна-
тите светски производители кои се со докажан квали-
тет и сигурност ја зголемува стапката на успешност. 
Нашите интервентни кардиолози третираат пациенти 
на сите возрасти кои имаат животозагрозувачки сос-
тојби. Квалитетот на нашите услуги е познат во целиот 
регион. 

Процедури
Нашиот тим од Кардио центарот ќе ви даде детал-

ни информации за тоа која процедура е најдобра за 
вас, според состојбата на вашиот кардиоваскуларен 
систем и целокупното здравје. Исто така, тие во секое 
време се подготвени да ги лекуваат и најургентните па-
циенти со кардиоваскуларни болести. Пациентите на 
кои им е потребна итна кардиоваскуларна интервен-
ција се прифаќаат од нашиот тим хирурзи. Кардио цен-
тарот обезбедува висок квалитет на следниве услуги: 

�� Коронарен бај пас исклучиво со артерии
�� Комплетна хирургија на аорта (аневризма, акут-
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на дисекција на аорта) 
�� Реконструкции на залистоци
�� Замена на залисток со механичка и биолошка 
протеза
�� Отворена ендеректомија (отворено хируршко 
чистење на артериите по нивната должина) 
�� Бај-пас хирургија на периферни крвни садови, 
стомачна аорта, карлични артерии, натколенич-
ни и потколенични крвни садови. 
�� Реконструкција на бубрежни крвни садови
�� Реконструкција на артерии на вратот и рацете
�� Хируршки третман на аневризматски проширу-

вања на сите артерии надвор од лакот на аор-
тата
�� Ласерска и класична операција на проширени 
вени на долните екстремитети
�� Решавање на вродени артерио-венски малфор-
мации на крвните садови
�� Третман на дијабетично стапало кај дијабетича-
ри
�� Поставување на сите видови пејсмејкери
�� Електрофизиолошка студија во третман на ари-
тмии
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БеЗБедноСта на Пациентот на ПрВо МеСто

Податоците во областа на кардиологијата и кар-
диоваскуларната хирургија претставуваат доказ за 
развојот и искуството на кардио центрите на „Аџи-
бадем“. 

Бројките за достигнувањата што ги мерат ме-
дицинските и административните перформанси на 
Здравствената групација „Аџибадем“ се контроли-
рани уште од 2002 година. Со безбедноста на паци-
ентите и нивното задоволство како главен приоритет 
на „Аџибадем“ веруваме дека резултатите што се 

постигнати во негата на срцето, како и во другите об-
ласти, може да послужат како водич за подобра нега 
на пациентите. 

�� Врз основа на критериумот од Еуроскор 
(Euroscore), очекуваната стапка на смртност за 
операција на отворено срце е 3, 8%, додека кај 
„Аџибадем“ е 1, 6%. 
�� Врз основа на критериумот од Еуроскор, очеку-
ваната стапка на смртност за коронарен бајпас 
е 2, 7%, додека кај „Аџибадем“ е 1%. 
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Д-р Борислав Кривокапиќ 
Кардио анестезиолог

Д-р Борислав Кривокапиќ (1959) дипломирал на Медицинскиот факултет во 
Ниш, Република Србија. Специјализација во областа на анестезија завршил 1994 го-
дина на Воената медицинска академија во Белград. Досега има работено на Инсти-
тутот за кардиоваскуларни болести „Дедиње“ во Белград, каде го водел Одделот за 
кардиохируршка интензивна нега. Своето усовршување во областа на анестезијата 
го има стекнато во Институтот за срце „Сент Лукас“ во Тексас, Америка. Д-р Криво-
капиќ е шеф на единицата за интензивна нега во Кардио центарот во Клиничката 
болница „Аџибадем Систина“.

Проф. д-р Салис Таџер 
Кардиоваскуларен хирург 

Проф. д-р Салис Таџер (1953) дипломира во Љубљана на отсекот за 
oпшта медицина. Специјализација по кардио и торакална хирургија за-
вршува во болницата „Беилисон” (Rabin Medical Center), Медицинското 
училиште Саклер, Универзитет во Тел Авив, во 1993 година. Последните 
две години од специјализацијата проф. д-р Таџер ги посветува интензивно 
на педијатриска кардиохирургија, но, сепак, понатаму продолжува со суб-
специјализација во областа на адултна хирургија, со посебен интерес за 
хирургијата на аорта. Во периодот од 1993 до 1995 година работи на Ме-
дицинскиот факултет во Хановер. Проф. д-р Таџер e единствениот стран-
ски хирург на кого му е доделена титулата „Почесен член на персоналот“. 
Од 1997 до 2004 година проф. д-р Таџер работи како истакнат хирург и 
заменик шеф во „Сорока медицинскиот центар“, за подоцна да се префр-
ли на Одделот за кардиохирургија во Шеба тел ха шомер (Sheba Tel Ha 
Shomer), медицински центар во Тел Авив. Проф. д-р Таџер станува еден од 
водечките хирурзи во областа на кардио и аортната хирургија во земјата. 
Во овој високоразвиен академски референтен центар за домашни и стран-
ски пациенти тој работи како шеф на Одделот за аортна и комплексна ре-
конструктивна кардиохирургија. Проф. д-р Таџер е експерт во голем број 
оперативни процедури и го покрива комплетниот спектар на операции на 
отворено срце. Сите можни варијации на коронарен бајпас, вклучувајќи 
употреба на артеријални графтови, “оф-памп” процедури, како и мини ко-
ронарен бајпас – MIDCAB. Друга експертска област му е комплексна хирур-

гија на болестите на валвулите - срцевите залистоци. Што се однесува до процедурите на замена на валвули, ги користи сите 
најсовремени механички и биолошки протези вклучувајќи во одредени случаи и бесстентни валвули. Тој, исто така, ја изведува 
и интервенцијата „Мејз“, оперативен третман на атријална фибрилација, во голем број валвуларни процедури, главно митрал-
ни. Сложените аортни процедури му се еден од примарните интереси. Замената на асцедентната аорта и лакот на аортата се 
типични хируршки процедури коишто ги изведува како на марфан така и на немарфан пациенти. Проф. д-р Таџер со успех ра-
боти и интервенции на отворено срце кај постари пациенти – во 70 и 80-годишната група, со што го отфрла општоприфатениот 
став и догма дека не се изведуваат кардиохируршки интервенции кај постарите лица дури и кога за тоа постојат индикации. 
Денеска проф. д-р Таџер е шеф на Кардио центарот во Клиничката болница „Аџибадем Систина“, Скопје. На овој оддел се 
изведуваат сите најсовремени кардиохируршки процедури и комплексни операции по беспрекорни стандарди кои се во склад 
со препораките на Американското здружение на кардиолози и кардиохирурзи и се бескомпромисно меѓународно прифатени. 
Неговиот татко е еден од основачите на Академијата на науки и Институтот за патофизиологија и нуклеарна медицина, и двете 
со седиште во Скопје, Македонија.
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Д-р Владимир Емануиловиќ Белостоцки
Кардиоваскуларен хирург

Д-р Владимир Емануиловиќ Белостоцки (1967) дипломирал на Павлов медицин-
скиот универзитет, Ст. Петербург, Русија. Специјализирал општа хирургија во 1995 
година, а супспецијализација по кардиоваскуларна хирургија завршил во 1997 годи-
на на Павлов медицински универзитет, Ст. Петербург, Русија. Од 1997 до 2003 годи-
на работи во Истражувачкиот центар за кардиологија, Оддел за кардиохирургија во 
Русија. Во 2000 година успешно завршил докторска студија на тема: „Анализата на 
почетниот и долготрајниот резултат од имплантација на нископрофилните бикус-
пидални протетски срцеви валвули ’МЕДЕНГ’ произведени во Русија“. Од 2003 до 
2012 година работи во Специјалната болница по хируршки болести „Филип Втори”, 
Скопје. Дел од своето стручно усовршување по кардиохирургија поминал на Павлов 
медицинскиот универзитет во Ст. Петербург - Русија; Краков - Полска; Бергамо и Ве-
неција - Италија; Брисел - Белгија; Виндзор - Англија. Автор и коавтор е на повеќе 
публикации од областа на кардиоваскуларната хирургија. Д-р Белостоцки е дел од 
кардиохируршкиот тим во Клиничката болница „Аџибадем Систина“. 

М-р д-р Митко Караѓозов 
Тораковаскуларен хирург

Д-р Митко Караѓозов (1959) е специјалист хирург во областа на тора-
кална, васкуларна хирургија, хирургија на дојка и тироидна жлезда. Дипло-
мирал во 1983 година на Медицинскиот факултет во Скопје. Специјализа-
ција по општа хирургија завршил во 1988, а магистрирал во 2003 година. Од 
1984 до 2010 година работел на Клиниката за торако-васкуларна хирургија 
при Универзитетскиот клинички центар - Скопје. Дел од својата едукација и 
професионално искуство го стекнува во: 

�� Швајцарија - специјализација во областа на васкуларна хирургија 
на клиниката „Клиник им Парк” во Цирих кај проф. Кугелмаер (1997 
год.), 
�� Бугарија - специјализација по кардио-васкуларна хирургија на кли-

никата „Св. Катерина” во Софија кај проф. А. Чирков (1992/1994 год.), 
�� Србија - специјализација по кардио-васкуларна хирургија на ВМА во 

Белград кај проф. Ј. Јабланов, 
Поседува сертификат за ласерски третман на вени добиен од д-р 

Шиковец и сертификат за пластична реконструкција на дојки од Универзи-
тетската клиника во Будимпешта, како и сертификат за кардиоваскуларна 
хирургија од проф. Чирков. Член е на Европската асоцијација за кардио-
васкуларна хирургија. Д-р Караѓозов е шеф на Одделот за тораковаскулар-
на хирургија во Клиничката болница „Аџибадем Систина“. 
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Д-р Оливер Бушљетиќ 
специјалист интервентен кардиолог 

Д-р Оливер Бушљетиќ (1969) дипломирал на Медицинскиот факултет во Скопје. Специјали-
зација по интерна медицина завршил во 2001 година, а супспецијализација по кардиологија во 
2007 година. Од 1997 до 2009 година работи на Клиниката за кардиологија, Скопје, на Одделот 
за интервентна кардиологија и во Единицата за интензивна коронарна нега. Во периодот 2009-
2010 год. работи во приватната болница „Сунце“, Загреб, Република Хрватска. Од 2010 година 
е вработен во Клиничката болница „Аџибадем Систина“, Скопје. Една година (2000 год.) прес-
тојува во Обединети болници на Бергамо (Ospedali Riuniti di Bergamo), Италија, на едукација 
за интервентна кардиологија. За време на престојот работи различни дијагностички техники, 
како интраваскуларен ултразвук (IVUS), одредување на коронарен проток (CFR), и перкутани 

процедури како стентирање, примена на ротаблатор, атеректомија и др. Учествува во повеќе мултицентрични студии (RAVEL, 
AMISCOPE - substudy of CADILLAC, NUGGET, SYMBIOT II и др.). Во 2010 година завршува постдипломскиот курс за доплерска 
ултразвучна дијагностика на болестите на крвни садови, на Медицинскиот факултет во Загреб, Р Хрватска. Учествувал во про-
ект за развој на интервентната кардиологија во Задар, Р Хрватска и во Р Казакстан. 

Д-р Ељвис Мустафа 
Кардиохирург

Д-р Ељвис Мустафа дипломирал во 2005 година на Медицинскиот факултет во Скопје. 
Специјализација по општа хирургија завршил на Клиниката за кардиоваскуларни болести при 
Универзитетскиот клинички центар во Тузла, Босна и Херцеговина. Супспецијалзација по кар-
диохирургија завршил 2013 на истиот универзитет. Од меѓународното образование ја посе-
тувал програмата IFSMA на Оддел за кардиохирургија, проф. Томаш Хајек, Плзен, Р Чешка и 
IPPNW, Missionsarztliche Klinik на Одделот за интерни болести и Оддел за хирургија Вурзбург, 
Р Германија во 2004 година. Од 2014 година д-р Ељвис Мустафа е дел од Кардио центарот во 
Клиничката болница „Аџибадем Систина“. 

М-р д-р Даниела Пројевска
кардиолог 

Д-р Даниела Пројевска (1965) дипломирала на Медицинскиот факултет во Скопје. Спе-
цијализација по интерна медицина и супспецијализација по кардиологија завршила на истиот 
факултет. Од 1994-2010 год. работи на Клиниката за кардиологија каде е дел од тимот за вро-
дени и стекнати срцеви мани. Дел од својата едукација и професионално искуство од областа 
на трансторакална ехокардиографија, стрес ехокардиографија и трансезофагијална ехокар-
диографија стекнува со повеќемесечни престои почнувајќи од 1995 год. во Бергамо, Рим, Ва-
резе и Милано во Италија, како и пократки престои во Братислава, во Република Словачка и 
во Токуда во Софија, Р Бугарија. Област на работа ѝ е неинванзивна кардиологија, артериска 
хипертензија, со долгогодишно искуство и специјализираност за предоперативна проценка на 

пациентите со вродени и стекнати срцеви мани и нивно постоперативно водење. Д-р Даниела Пројевска е дел од кардиолош-
киот тим во Клиничката болница „Аџибадем Систина“. 
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М-р д-р Иван Трајков 
супспецијалист по кардиологија (аритмолог-електрофизиолог) 

Д-р Иван Трајков (1969) дипломирал на Медицинскиот факултет во Скопје. Специјализа-
ција во областа на интерна медицина завршил во 2000 година, а магистрирал во 2004 година. 
Супспецијализација по кардиологија завршил во 2007 година. Работел на Клиниката за карди-
ологија при Универзитетскиот клинички центар – Скопје од 1995 до 2010 година, каде од 2007 
година раководел со Одделението за постинтензивна кардиолошка нега. Дел од својата едука-
ција и професионално искуство стекнува во Јапонија, Национален кардиоваскуларен центар 
во Осака - стручно усовршување во областа на аритмиите и електрофизиологија (1997 година); 
Хрватска, во Задар, вклучен како едукатор од областа на електрофизиологија и аблативни тех-
ники на срцевите аритмии (2004 година) ; Своето усовршување во областа на аритмологијата и 
пејсмекерски техники (2004- 2013) го стекнува во Белгија, Португалија, Унгарија, Чешка, Австрија и Швајцарија. Автор и коав-
тор е на повеќе од 70 научни трудови во областа на кардиологијата. Д-р Трајков е дел од кардиолошкиот тим во Клиничката 
болница „Аџибадем Систина“. 

Д-р Жарко Христовски 
специјалист интервентен кардиолог 

Д-р Жарко Христовски (1964) дипломирал на Медицинскиот факултет во Скопје. Специја-
лизацијата по интерна медицина завршил во 1996 година, а супспецијализација по кардиоло-
гија завршил во 2004 година на Медицинскиот факултет во Скопје. Од 1990 до 2008 година 
работел на Универзитетската клиника за кардиологија, во Единицата за интензивна коронарна 
нега и на Одделот за интервентна кардиологија. Од 2008 до крајот на 2009 година работел како 
раководител на Одделот за инванзивна кардиологија при Заводот за превенција, лекување и 
рехабилитација на кардиоваскуларни болести во Охрид. Дел од своето стручно усовршување 
стекнал во Бергамо, Италија, во 2001/2002 година. Пократки стручни престои за усвојување на 
одредени протоколи за интервентни постапки во кардиологијата имал во Братислава - Сло-
вачка и Дендермонде – Белгија. Како член на тимот од Македонија придонел во развојот на интервентната кардиологија во 
Задар – Хрватска и во Астана, Алама Ата и Шимкент – Казахстан. Работи интервенции на коронарните артерии, каротидните и 
периферните артерии и интервентни процедури кај структурни заболувања на срцето. Д-р Христовски е дел од кардиолошкиот 
тим во Клиничката болница „Аџибадем Систина“. 

Д-р Дејан Ковачевиќ
интервентен кардиолог - електрофизиолог 

Д-р Дејан Ковачевиќ (1970) дипломирал на Медицинскиот факултет во Скопје. Специјали-
зација по интерна медицина завршил во 2001 година, а супспецијализација по кардиологија 
завршил во 2009 година. Од 2000 до 2009 година е вработен во Единицата за интензивна 
коронарна нега при Универзитетската клиника за кардиологија и член е на тимот за срцева 
електрофизиологија и електростимулација. Д-р Ковачевиќ е дел од кардиолошкиот тим во 
Клиничката болница „Аџибадем Систина“. 
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Д-р Марина Јуруковска 
кардиолог 

Д-р Марина Јуруковска (1962) завршила Медицински факултет во Скопје. Специјализација 
по интерна медицина завршила во 1995 година, а супспецијализација по кардиологија во 2007 
година. Докторирала во 2008 година на истиот факултет. Од 1988 до 2010 година работела 
на Клиниката за кардиологија на Одделот за интензивна нега, Одделението за срцеви мани 
и за превентивна кардиологија. Повеќе години била дел од тимот во ехокардиографската 
лабораторија на Универзитетската клиника за кардиологија. Дел од својата едукација и про-
фесионално искуство стекнала во Берлин-Германија, Чикаго - САД, Софија - Бугарија, со цел 
усовршување во областа на ехокардиографијата и доплер сонографија на каротидни и пери-
ферни артерии. Д-р Марина Јуруковска е дел од кардиолошкиот тим во Клиничката болница 
„Аџибадем Систина“. 

Д-р Марјан Димитровски 
специјалист интервентен кардиолог 

Д-р Марјан Димитровски (1962) дипломирал на Медицинскиот факултет во Скопје. Од 1996 
год. работи на Клиниката за кардиоваскуларни заболувања во Скопје, на Одделот за интен-
зивна нега, каде стекнува искуство со инванзивните процедури во кардиологијата. Специја-
лизација по интерна медицина завршува 1998 година. Учесник е на повеќе домашни и меѓуна-
родни кардиолошки конгреси и симпозиуми. Од 2003 год. работи во областа на интервентна 
кардиологија. Своето искуство го збогатува со неколку илјади интервентни процедури, од кои 
само во 2009 год. самостојно извршува над 850 коронарографии. Д-р Димитровски е дел од 
кардиолошкиот тим во Клиничката болница „Аџибадем Систина“. 

Д-р Снежана Бонгард-Мешкоска
кардиолог 

Д-р Снежана Бонгард-Мешкоска (1960) завршила Медицински факултет во Скопје. Рабо-
тела на Клиниката за кардиологија при Медицинскиот факултет во Скопје од 1986 до 2004 
година. Како стипендист на швајцарска конфедерација работела на постдипломски студии 
во Универзитетската болница во Женева (Швајцарија) во период од 1992-1993 год. Во 2002 
година одбранила докторска дисертација, а во 2004 година одбранила супспецијалистички 
испит по кардиологија на Клиниката за кардиологија при Медицинскиот факултет во Скопје. 
Од 2004 до крајот на 2009 година работи во Женева, Швајцарија, од кои 2 години во Поликли-
никата (Permanance de Chantepoulet) како интернист кардиолог и 3 години во Универзитетска-
та болница во Женева на Одделот за кардиологија каде ги поминува сите турнуси, положува 

испит за специјалист по кардиологија во Швајцарија и се здобива со титула за европски кардиолог (ФМХ- Швајцарија) . Д-р 
Мешкоска е дел од кардиолошкиот тим во Клиничката болница „Аџибадем Систина“. 
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Д-р Светлана Крстевска Блажевска 
педијатар кардиолог

Д-р Светлана Крстевска Блажевска (1969) дипломирала на Медицинскиот факултет во 
Скопје. Специјализација по педијатрија завршила во 2003 година. Во 2008 година одбранила 
магистерски труд од областа на детската кардиологија. Од 2004 до 2011 година работела на 
Одделот за детска кардиологија и ревматологија на Клиниката за детски болести. До 2011 
година била асистент на Катедрата по педијатрија. Дел од своето усовршување по детска кар-
диологија го стекнала во Универзитетскиот клинички центар во Грац, Австрија. Д-р Крстевска 
е дел од медицинскиот тим во Клиничката болница „Аџибадем Систина“. 

М-р д-р Драшко Димески
педијатар кардиолог

Д-р Драшко Димески (1954) дипломирал на Медицинскиот факултет во Скопје. Специјали-
зација по педијатрија завршил во 1990 година, а супспецијализација по педијатриска карди-
ологија и постдипломски студии по фетална кардиологија завршил на Академијата за високи 
медицински науки во Бергамо, во склоп на Медицинскиот факултет на Универзитетот во Ми-
лано и Пиза, Италија. Од 1996 година работи на Клиниката за гинекологија и акушерство на 
Одделот за неонатологија и воедно го формирал Кабинетот за фетална кардиологија. Од 2001 
година работи како шеф на Одделот за неонатологија и Кабинетот за фетална кардиологија 
во болницата „Мала Богородица“. Покрај стручната едукација во Скопје, бил на стручни прес-
тои во повеќе европски референтни центри (Италија, Англија, Франција, Австрија) од областа 
на неонатологијата, педијатриската и фетална кардиологија. Учествувал со стручни трудови на повеќе светски и европски 
конгреси. Автор е на книгата „Вовед во феталната ехокардиографија”. Д-р Димески е дел од медицинскиот тим во Клиничката 
болница „Аџибадем Систина“. 

Д-р Димитар Душкоски 
специјалист по интерна медицина 

Д-р Димитар Душкоски (1979) дипломирал на Медицинскиот факултет во Скопје. Специја-
лизација по интерна медицина завршил во 2013 година. Од 2005 година волонтира во Заво-
дот за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања – Охрид. Од 
2007 до 2008 година работел во Специјалната болница за кардиохирургија „Филип Втори“. 
Специјализација по интерна медицина завршил во 2013 година. Д-р Душкоски е дел од карди-
олошкиот тим во Клиничката болница „Аџибадем Систина“. 
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