
 
 

 
 

 

 

                                                                                           
 
 
 
 

ЗАПИСНИК 
 

 Од состанокот одржан на 16.03.2020 година, на кој беа предложени мерки за 
превенција и справување во случај на суспектни и инфицирани пациенти со COVID19 
(корона вирус)  со акутна и  хронична бубрежна болест кои се третираат со 
хемодијализа. 
 На состанокот беа присутни: 
-насл. доц. д-р  Ирена Рамбабова Бушљетиќ-Медицински директор на ЈЗУ УК за 
нефрологија 
-проф.д-р Оливера Стојчева Танева –Медицински директор на Центри за хемодијализа 
“Диаверум” 
- МСц. д-р Гордана Ѓорѓиевска -  директор на ,,Систина Нефроплус'' 
-Сци.м-р д-р Наташа Ефтимовска Отовиќ –ГОБ ми Септември 
 
 Предлог- мерки: 
1. Сите пациенти на третман со хронична хемодијализа суспектни за COVID19 (корона 

вирус), 14 дена да се третираат во услови на изолација во матичниот центар за 

хемодијализа. Според тоа, секој центар за хемодијализа потребно е да обезбеди 

соодветна просторија за изолација во која ќе се изведува третман со хемодијализа 

на суспектните пациенти. 

2. За пациенти со хронична и акутна бубрежна болест за кои е потребен третман со 

хемодијализа, а инфицирани со COVID19 (корона вирус),  да се обезбедат 

комплетни услови за згрижување и третман во Заводот за нефрологија во Струга. За 

ослободување на потребните капацитети, потребно е пациентите кои се на третман 

во Заводот за нефрологија во Струга, да бидат пренасочени кон други центри за 

хемодијализа.  

3. За пациенти со хронична и акутна бубрежна болест за кои е потребен третман со 

хемодијализа, а инфицирани со COVID19 (корона вирус),  од територијата на град 

Скопје да се обезбедат комплетни услови за згрижување и третман во ГОБ 8ми 

Септември-Скопје и ЈЗУ Клиника за инфективни болести-Скопје 

4. Во случај на надминување на капацитетите на претходните две установи, за 

пациенти со хронична и акутна бубрежна болест за кои е потребен третман со 

хемодијализа, а инфицирани со COVID19 (корона вирус),  Центарот за дијализа на 

Систина Нефроплус во Охрид, во случај на потреба дава на  располагање комлетни 

услови (болнички и хемодијализа) за згрижување на пациентите. 

ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА 
ЗА НЕФРОЛОГИЈА 

Ул.Водњанска 17, 1000 Скопје 
Тел. 00 389 (0) 23147928 факс. 00 389 (0) 23119188 

e-mail адреса: nefrologijask@yahoo.com 
 



 
 

 
 

 

5. ЈЗУ УК за нефрологија-Скопје го става на располагање целокупниот медицински 

персонал во поддршка за лекување на пациентите заболени од COVID19 во сите од 

горенаведените нивоа и институции. 

             Медицински директор, 
Насл.доц.д-р Ирена Рамбабова Бушљетиќ 
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