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СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА  БОЛНИЦА ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА 

ЛЕШОК 

 

 Првата  болница за туберкулоза во повоена Македонија била основана на 21 јуни 1946 

година во с. Лешок-тетовско како Земски (државен) санаториум со капацитет од 70 

постели. Санаториумот  бил основан од Министерство за народно здравје на Народна 

Република Македонија(НРМ) и сместен  во еден од конаците на манастирскиот 

комплекс Св. Атанасиј во с. Лешок 

Земскиот санаториум- с. Лешок 

         

 

 

 

 

 

Прим д-р Климентие Милошевиќ 

Почетоците на работата на Санаториумот се тесно поврзани со 

името на  примариус   д-р Климентие Милошевиќ, прв 

управител на Земскиот санаториум. Прим д-р Климентие 

Милошевиќ  бил специјалист по педијатрија и фтизиологија. 

Роден  е во Охрид 1901 година. Медицински факултет завршил 

во Сорбона, педијатрија специјализирал во Виена.  До 1941 

година работел во Белград од каде што бил депортиран во 

логор. Во 1945 година доаѓа во Скопје.  
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Поради недостиг на кадар во тогашната НРМ, Министерството за народно здравје на 

НРМ, граѓански го мобилизира за работа во антитуберкулозниот диспанзер во Скопје. 

Наредната, 1946 година, д-р Климентие Милошевиќ бил испратен  да ја формира 

првата болница за туберкулоза во НРМ во с. Лешок. Болницата работела во 

извонредно тешки услови. Со самопрегорна и пожртвувана работа на примариус д-р 

Климентие Милошевиќ, лекарот-стажист Љубомир Котевски, главната  медицинската 

сестра Соња Ферјан, болничарот Стеван Поповски и другиот помошен персонал 

болницата набрзо се прочула со својата работа низ сите краишта. Во неа успешно се 

лекувале не само  болните од Тетово и другите краишта на Македонија туку и од 

Косово и Метохија, Србија и од другите Републики на ФНРЈ Југославија.  

Од година во година болницата се проширувала и здобивала со потребниот инвентар, 

современи инструменти и лекови. Манастирските  конаци станувале се потесни и 

несоодветни за  потребите  од се поголемиот прилив на болни. Во извонредно тешки и 

несоодветни услови во манастирскиот конак д-р Климентие Милошевиќ извршувал 

голем број интервенции па и оние најсофистицираните за тоа време(артефицијален 

пнеумоторакс). 

     

  Трпезарија    Амбуланта во конак на манастирот 
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Изведување на артефицијален       д-р Климентие Милошевиќ во новата  
пнеумоторакс               болница 
 
Од тие причини почнала изградбата на нов објект во јужниот дел на манастиркиот 

комплекс. Новата современо уредена болница со капацитет од 100 постели  била 

звршена и започнала со работа  1951 година. Во новиот објект  бил префрлен 

здравствениот дел на Санаториумот додека административно - техничкиот  останал во 

манастирскиот конак се до 1957 година кога изгорел во пожар. Се мисли дека во тој 

пожар  е изгорен и дел од документацијата на Земскиот санаториум. Почетокот на 

работа на Земскиот Санаториум одбележан е во дневниот печат  во весникот Нова 

Македонија на 02.07.1946 година во натписот на д-р Глигор Муратовски : Нови 

санаториуми и сезонски поправилишта за градоболни. Меѓу другото д-р Глигор 

Муратовски го опишува значењето на овој прв санаториум во надминувањето на 

проблемот со туберкулозата во НРМ во периодот непосредно по војната. 

 Набрзо по префрлањето во новиот објект, прим д-р Климентие Милошевиќ ја напушта 

болницата бидејќи  бил упатен на нова должност во Скопје каде ја  основал болницата 

за  туберкулоза кај децата.  

 Непосредно по преместувањето во новиот објект,  Земскиот санаториум се 

преименувал во Специјална болница за туберкулоза која функционирала  под 

раководство и надзор на Министерството за здравје на НРМ. 

Во 1951 година новиот наменски граден објект е вселен но неговиот капацитет не ги 

задоволувал потребите за лекување на  болните од туберкулоза. Поради тоа биле 

монтирани лимени бараки во дворот на болницата со што капацитетот се зголемил  на 

120 постели.  

Со решение на Владата на НРМ од 01.07.1953 година Болницата за туберкулоза минала 

под раководство и надзор на НО на Тетовската околија се до 31.12.1954 година. 
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 По заминувањето на прим д-р Климентие Милошевиќ болницата  во Лешок останала 

без фтизиолог. Републичкиот совет за народно здравје на НРМ со ново решение на 

Владата ја зема Специјалната  болница за туберкулоза под свој надзор се до 30 јуни 

1958 година и во истата го обезбедувал лекарскот кадар. Така во периодот од 1953 до 

01.05.1958 година во Специјалната болница за туберкулоза во с. Лешок работеле 

повеќе лекари на одредено време и тоа: д-р Љубомир Котевски, д-р Димитар 

Пожаренков, д-р Кирил Минчев, д-р Трајко Лазов, д-р Ристо Нановиќ, д-р Ѓорѓи 

Карагоцев, д-р Борис Ципушев, д-р Зарко Захариевски, д-р Иван Трпенов  и д-р Стојка 

Зојчева. За време на престојот во Болницата  секој од лекарите бил назначуван за 

Управител и покрај лекувањето  на болните  бил принуден да ги решава сите 

административни, материјално-финансиски и  организациони проблеми на установата. 

 

      Болницата за туберкулоза во с. Лешок   во почеток на 60-тите години на XX век 

 Од 01.05.1958 година, по завршената специјализација по  фтиозиологија, д-р Борис  

Ципушев се прифаќа за постојан лекар  во Болница за туберкулоза во  с. Лешок. Во 

време на неговото раководење  Болницата го бележи својот најголем подем. Со 

работата на д-р Борис Ципушев  во Специјалната  болница за туберкулоза во Лешок 

поврзани се многу убави сеќавања не само на вработените и пациентите  туку и на 

жителите на с. Лешок. Неговиот ведар дух, добро расположение  и смисла за хумор и 

денес се раскажуваат од оние кои го познавале и работеле со него  и оние кои денес 

работат во Болницата. Покрај тоа д-р Борис Ципушев бил познат и како многу добар 

лекар ислклучително вреден и одговорен работник. Веднаш по доаѓањето на д-р 

Борис Ципушев во Болницата, Извршниот совет  на НРМ со решение бр 69 од 

07.05.1958 година  ја префрла Специјалната  болница за туберкулоза  под надзор на 

Советот за народно здравје на Народниот одбор (НО) на Тетовската околија кој се 

огласува за нејзин оснивач до 31.03.1961 година. 
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Во тој период поради нараснатите потреби од болничко лекување на заболените од 

белодробна туберкулоза, извршено е проширување и адаптација на болницата. 

Заградени се терасите а непосредно по тоа дограден е нов павилјон со што вкупниот 

капацитет бил зголемен на 126 постели. Исто така изграден е одвод на фекални води 

до месноста ,,Заграцко,, каде се изградени септички јами. 

 

Д-р Борис Ципушев 

Согласно новата територијална поделба на Републиката од 01.04.1961 година,  со 
Решение на НО на Тетовската околија, Болницата минала под надзор на НО на 
Општина Теарце. Во овој период интензивно се доградувало и интервенирало на 
постоечките објекти како би се задоволиле потребите за лекување на болните. Така 
1962 година изградена е нова трпезарија а 1963 година сопствен  водовод. 

Потребата од дополнителен лекарски кадар била се поприсутна. Покрај реалните 
потреби и желби да се вработи лекар во тоа не се успеало бидејќи барањата на 
лекарите, кои во тоа време биле дефицитарен кадар, Болницата не била во можност 
да ги задоволи.  

 Од 01.02 1965 година, согласно новиот Закон за територијална поделба на 
Републиката, за оснивач на Болницата се огласува повторно СО Тетово.  На 01.06.1965 
година во Болницата се вработува д-р Ѓорче Јовановски. 

Во периодот 1965-1966 година било актуелно окрупнување на здравството во општина 
Тетово со формирање на Медицински центар. Преземени биле активности за 
вклучување на Специјалната  болница за туберкулоза во с. Лешок  во рамките на 
Медицинскиот центар.  Вработените категорично ја одбиле понудената интеграција по 
што болницата го продолжила своето самостојно работење. 

Во 1965 година било извршено реновирање на зидовите и подовите, 1966 година 

дополнително е каптиран изворот ,,Бојково бачило,, атар на с. Варвара со што бил 

решен проблемот на водоснабдување на болницата. 

Соработката на Болница за туберкулоза со Антитуберкулозниот диспанзер во Тетово во 

тоа   време била на незадоволително ниво поради што била предлагана нивна 

интеграција. Советот на Болницата бил за интеграција на што   директорот д-р Борис 
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Ципушев категорично се спротивставил. Оваа неусогласеност на ставовите помеѓу 

Советот и директорот дала реперкусии на натамошното работење на болницата. 

Дошло до поделеност на персоналот, влошување на меѓучовечките односи што 

кулминирало на 10 мај 1968 година кога д-р Борис Ципушев како единствен кандидат 

на изборот за директор на болницата не бил избран. Советот не бил против 

останувањето на д-р Борис Ципушев како лекар во Болницата но не и како директор. 

Бидејќи не се согласил со тоа д-р Борис Ципушев си поднел оставка. Сето тоа било 

проследено со реакција на болните кои застанале на страната на дотогашниот 

директор и со свои агитации во кругот на Болницата и во градот довеле да СО Тетово ја 

стави Болницата под принудна управа   и за принуден управник го назначи д-р Харун 

Јакупи од 01.08.1968 - 31.12.1968 година. Во периодот на принудната управа бројот на 

болни драстично се намалил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д-р Харун Јакупи                 Д-р Ѓорче Јовановски 

Незадоволни од воведената принудна управа вработените во Болницата  поведуваат 

Управен спор пред Врховниот суд на СФРЈ кој го  поништува решението на СО Тетово и 

ја укинува   принудната управа на 11.10.1968 година а за в.д. директор го назначува д-р 

Ѓорче Јовановски кој бил единствен вработен лекар во болницата во тоа време и се 

наоѓал на специјализација. 

Д-р Ѓорче Јованоски е еден од лекарите кој целиот свој работен стаж, со исклучок на 

неколку години поминати во Здравствениот дом  во Тетово, го поминал на работа во 

Болницата во Лешок.  Тој е еден од директорите кој најдолг период раководел со 

Болницата. За време на неговото раководење Болницата широко соработувала со 

регионалните здравствени установи така што приливот на болни од Косово и Јужна 

Србија бил континуиран. Во своето долгогодишно  раководење со Болницата, д-р 

Ѓорче Јовановски ги поминал сите трансформации во здравствениот систем во 

Македонија.  

 Дефицитот од стручен кадар во Болница за туберкулоза во с. Лешок бил континуирано 

присутен од нејзиното основање. Поради немање на специјалистички кадар, во 1969 

година преку Институтот за туберкулоза во Скопје, испратен бил д-р Димитар 
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Соколовски,  повеќегодишен директор на Болницата во Јасеново, кој останува  тука  се 

до 1972 година. Д-р Димитар Соколовски бил  ВД директор на болницата се до 

враќањето на д-р Ѓорче Јовановски од специјализација. Во 1971 година во Болницата 

се вработува д-р Спасо Крстевски.                          

  

                   

д-р  Димитар Соколовски                                   д-р Спасо Крстевски 

Покрај тоа во Болницата хонорарно работеле на д-р Александар Живков, д-р Ѓорѓи 

Масин, д-р Јусуф Реџепи, д-р Тихомир Петровски, д-р Борче Герасимовски, и   д-р 

Никола  Бранковиќ  особено во периодот  на годишните одмори.  

 

 

За време на работењето во болницата во  с. Лешок  д-р Димитар Соколовски  ја издава 

книгата: Проблем на туберкулозата во општина Тетово, 1970.  

Во 70-тите години почнува трансформација на 

фтизиолошката во пневмофтизиолошка  дејност. Оваа 

промена е следена со промена на програмата на 

специјализација како и со нова ориентација во работата на 

дотогашните антитуберкулозни диспанзери и специјални 

болници за туберкулоза. 

 На 05.11.1979 година Специјалната болница за 

туберкулоза се пререгистрира како  Болница за градни 

болести и туберкулоза ,,Тетово,, во с.Лешок  со што и се 

проширува дејноста. Во болницата од година во година 

започнува да се зголемува бројот на лекувани болни од 

неспецифични белодробни заболувања.  

 Кон крајот на 70-тите години се актуелизира   програмата 

за регионализација на здравството  со која на Болницата 

во с. Лешок и се  дава голем значај како стационар во 

епидемиолошки  најзагрозениот дел со  туберкулоза во Македонија. Во изработената 

програма за борба против туберкулозата во општините Тетово, Гостивар, Кичево и 
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Дебар меѓу другото стои: ,,Проблемот на туберкулозата во споменатите општини ниту 

од далеку не е симнат од дневен ред и претстои долг  и тежок пат до нејзина 

ерадикација. Болницата во с. Лешок располага со незадоволителни сместувачки 

капацитети и понатамошното проширување на капацитетот е невозможно поради 

тесниот манастирски  простор, па според тоа предлогот за изградба на нов стационар 

за градни болести и туберкулоза со 150 кревети се чинел оправдан и рационален. 

Идејниот проект за новата Болница во с. Једоарце е изработен од сретства на месниот 

самопридонес но нов објект никогаш не е изграден.      

Од 1982 година па се до нејзината интеграција со Медицински центар Тетово директор 

на Болницата е д-р Спасо Крстевски. Неговата верба во иднината на болницата е 

особено изразена така да   во тоа време доаѓа до вработување на повеќе млади 

лекари. Во 1983 година  се вработува д-р Џевдет Беџети по завршената 

специјализација по интерна медицина ја напушта Болницата. Во 1986 година се 

вработува  д-р Стојадин Наумовски кај за неполни две години ја напушта Болницата и 

заминува за САД.  Во 1988 година се   вработува  д-р Маја Закоска , д-р Исмаил Ваити и 

д-р Елизабета Трајковска. Вработувањето на повеќе млади лекари имаше за цел да го 

зголеми обемот и квалитетеот на работење во Болницата. 

                         

  д-р Џевдет Беџети              д-р Стојадин Наумовски                         д-р Маја Закоска 

                                     

                                  д-р Исмаил Ваити                      д-р Елизабета Трајковска                                                                                                                                                      

И покрај направената трансформација на Болницата од установа за лекување на 

туберкулоза во установа  за белодробни заболувања и туберкулоза  ништо не е 

сторено  за нејзино опремување со потребната апаратура за дијагностика на 

неспецифичните белодробни заболувања. Единствено  обезбеден е компјутеризиран 
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апарат за мала спирометрија. Од друга страна руинираниот објект на кој постојано се 

интервенира ниту просторно ниту организациски не може да одговори на потребите за 

лекување на неспецифичните белодробни заболувања. Несоработката со диспанзерот  

и интернистичката служба се одразува на работата на болницата што резултира со 

ниска искористеност на капацитетот и лоши резултати од финансиското работење.   

 Крајот на 80-тите и почетокот на 90-тите години е период на значајни општествени 

промени во кои се спроведуваат програми за економска стабилизација на земјата кои 

меѓу другото предвидуваат и рационализација во здравството. На подрачјето на 

општина Тетово во тој период се актуелизира прашањето за економската оправданост 

на Болницата поради намалениот број на лекувани болни а со тоа и намалената 

искористеност на капацитетот. 

 Во иста состојба е Болницата за градни болести  и туберкулоза во Јасеново поради што 

се прави обид за нивно интегрирање по вертикала со Институтот за градни болести и 

туберкулоза. Интеграцијата не се случила.  

Покрај тоа што епидемиолошките податоци укажуваат на потребата од постоење на  

Болницата, општествените структури  не се согласни со тоа поради показателите за 

слабата искористеност на капацитетот и дотраеноста на објектот. Разрешување на 

проблемот се гледа во интеграција на Болницата со Медицински центар Тетово. 

На референдумот спроведн на 12.01.1990 година  вработените од болницата  се 

изјаснија за интеграција со ЈЗО Медицински центар Тетово со што Болницата 

продолжува да функционира како дислоцирано одделение односно РЕ за белодробни 

заболувања и туберкулоза во состав на ЈЗО Медицински центар Тетово.  

Интеграцијата  на Болницата со Медиционски центар Тетово со незадоволство беше 

прифатена од вработените и сите сметаа дека резултатите на референдумот се 

добиени под притисок врз вработените од тогашните општествено политички 

структури на општината. Во ова време на работа во Болницата беа: д-р Ѓорче 

Јовановски, д-р Спасо Крстевски, д-р Џевдет Беџети, д-р Маја Закоска, д-р Исмаил 

Ваити и д-р Елизабета Трајковска. 

 Со започнување на процесот на приватизација во здравството, д-р Џевдет Беџети ја 

напушта Болницата и започнува работа во сопствена приватна здравствена 

ординација, д-р Маја Закоска е се уште на специјализација, д-р Елизабета Трајкоска по 

добиената специјализација по патологија ја напушта Болницата а д-р Исмаил Ваити 

заминува на приватна специјализација по интерна медицина и со незавршена 

специјализација по две години повторно се враќа во Болницата. 

По интеграцијата, во Болницата доаѓа д-р Феми Демири- пневмофтизиолог  од 

антитуберкулозниот диспанзер во Тетово 
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Во  овој период доаѓа до префрлање на дел од дијагностичките процедури кои се 

работеа во Болницата претходно во поедини служби на Медицински центар Тетово. 

Од друга страна се воведуват други посовремени дијагнодтички и 

терпевтски процедури (бронхоскопија, инхалаторна терапија). 

Целокупниот административен персонал се префрла во 

Медицинскиот центар и целото работење на болницата е  

раководено  од таму.  

 

 

д-р Феми Демири 

Во периодот од 1992-1995 година д-р Ѓорче Јовановски  станува директор на ЈЗО 

Медицински центар Тетово а д-р Спасо Крстевски и д-р Феми Демири негови 

помошници. Во Болницата во с.Лешок останува д-р Маја Закоска како специјалист 

пневмофтизиолог и д-р Исмаил Ваити како лекар на специјализација.Недостигот на 

лекарски кадар се компензира со специјалисти пневмофтизиолози од РЕ диспанзер за 

белодробни заболувања и туберкулоза и тоа: д-р Исљам Бесими и д-р Хилми 

Мустафаи како и лекар специјалист по општа медицина д-р Јосиф Николовски кои  се 

вклучени во дежурствата на Болницата. 

Својот 50 годишен јубилеј Болницата во с. Лешок го дочека како РЕ за белодробни 

заболувања и туберкулоза во состав на ЈЗО Медицински центар Тетово. 

 

Болницата за време на 50 годишниот јубилеј 
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Работата на Болницата   се одвиваше на задоволително ниво и имаше тенденција на 

зголемување на бројот и видот на здравствени услуги кои ги пружа. Пречка во развојот  

беа руинираниот објект на кој постојано се интервенираше и дислоцираноста од 

административниот центар.    

 

Монографија по повод 50 годишниот јубилеј 

Маја Закоска 1996 година 

 

Во тоа време болницата пружаше болничка и специјалистичко консултативна  

здравствена заштита на болните од белодробна туберкулоза и други белодробни 

заболувања. За својата дејност Болницата располагаше со 1530 м2 вкупна површина. 

Во зиданиот болнички објект беа смстени: специјалистичко консултативна амбуланта, 

одделот за спирометрија, ЕКГ, лабораторија, бронхолошки оддел, машко и женско 

одделение додека во монтажните бараки беа сместени рендгенот и одделот за 

физикална терапија.  

За потребите на болничката дејност болницата располагаше  со сопствена кујна со 

трпезарија, перална, работилница и возен парк. 

                

   Одд  ел за рендген дијагностика                  Дел од одделот за физикална терапија 
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Дел од персоналот во една од работните соби 

 На 24 јули 2001 година Болницата за белодробни заболувања и туберкулоза во    с. 

Лешок  поради воените дејствија во околината на Тетово престана со работа.  

Последните пациенти ја напуштија Болницата на 06.07.2001 година. Персоналот  

продолжи со работа(само амбулантски прегледи) до 23 07.2001 година, кога сите 

вработени  ја напуштија болницата. 

 Објектот на Болницата во с. Лешок во повеќе наврати беше оштетуван а инвентарот 

ограбуван. За тоа сведочеа руинираните болнички и други помошни објекти на 

Болницата. Можеа да се видат празни простории и оштетен инвентар оној кој останал 

неограбен расфрлан внатре и надвор од болничките простории.  

 

Една од  болничките соби по 2001 година 

 По смирување на воените дејствија одговорните во Медицински центар Тетово 

презедоа мерки за собирање на останатиот инвентар од Болницата во  с.Лешок. При 
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тоа дел од опремата беше донесена во Центарот и ставена во употреба а дел остана во 

магацините на Центарот . За жал никој од надлежните фактори на државата неколку 

години по воениот конфликт не се запраша што се случува со Болницата.   Вработените 

во Болницата во изминатите шест години  честопати наминуваа во болницата и 

веруваа во нејзината иднина. 

 

Дел од персоналот пред влезот во Болницата 2002 година 

 По престанување со работа на  Болницата за белодробни заболувања и туберкулоза 

во с. Лешок, докторите, медицинските сестри и помошниот медицински персонал и 

другите вработени во Болницата  беа префрлени во РЕ Диспанзер за белодробни 

заболувања и туберкулоза при ЈЗО Медицински центар Тетово. 

Во тесниот простор на диспанзерот   пристигнатите 33 лица персонал на Болницата 

беше невозможно да функционираат. Набрзо за потребите на Центарот дел од 

медицинските сестри, болничарите и помошниот персонал  беа распределени по 

други работни единици. Од  лекарите пневмофтизиолози во Диспанзерот останаа д-р 

Ѓорче Јованоски д-р Феми Демири и д-р Маја Закоска додека д-р Исмаил Ваити како 

специјалист интернист беше префрлен на интерното одделение.  

Набрзо беше формирана втора смена во Диспанзерот во која исклучиво работеше 

персоналот од болницата во Лешок и тоа два лекари д-р Маја Закоска и д-р Феми 

Демири две сестри:  Радмила Тодоровска и Наташа Петрова, еден редтген техничар-

Саит Беадини и еден лаборант Душко Марчевски. Д-р Ѓорче Јованоски замина во 

пензија. Во 2005 година д-р Маја Закоска замина на работа во Институтот за 

белодробни заболувања и туберкулоза во Скопје а д-р Исмаил Ваити се врати во 

диспанзерот. Дел од медицинските   сестри  и останатиот персонал заминаа во 

пензија. Бројот на лица кои работеа во болницата во с. Лешок   беше преполовен.  

Во време кога директор  на Медицинскиот центар беше д-р Љутви Зулбеар, д-р 

Исмаил Ваити беше негов помошник  од 2002-2006 година. 
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 Овој период од работењето на Болницата е најтешкиот период за оние кои работеле 

во неа. Доаѓањето во Медицинскиот центар,  во средина која не покажа  разбирање за 

состојбата  во која се најде персоналот од болницата резултираше со влошување на 

меѓучовечките односи меѓу вработените од Болницата. Чувството на незаштитеност на 

средно медицинскиот и останатиот помошен персонал од раководните структури на 

болницата произлезе од фактот дека персоналот од Болницата во Лешок беше 

префрлуван од одделение на одделение според потребите на Центарот. Од друга 

страна оние што останаа во Диспанзерот како по казна работеа само во втора смена.  

 Во годините непосредно по воените дејствија во 2001 година никој  од надлежните 

фактори во државата не покажаа  интерес за болницата. Сепак на иницијатива на 

жителите на с.Лешок, локалната самоуправа на општина Теарце и големо лично 

залагање на д-р Исмаил Ваити, Министерството за здравство и Владата на Република 

Македонија изнајдоа средства од странски донации и започнаа  итна изградба на нова  

болница есента 2004 година. 

Денес болницата во Лешок е повторно  реалност благодарение на норвешката 

донација. Таа е самостоен правен субјект регистриран како: ЈЗУ Специјална болница за 

белодробни заболувања и туберкулоза. Според територијалната  поделба на 

Република Македонија припаѓа на општина Теарце. Новиот објект на Специјалната  

болница за белодробни заболувања и туберкулоза во с. Лешок  е сместен  во близина 

на стариот, северозападно од манастирскиот комплекс Св Атанасиј. 

 

 

Одлука за основање на болницата               
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Сегашниот објект на болницата 

 Сегашниот објект на болницата   е завршен 2006 година а предаден е во употреба во 

јули 2007 година. Објектот е сместен на површина од 1380  м 2  и располага со 45 

постели распоредени  во приземјето и на катот  во оддел за неспецифични 

белодробни заболувања и оддел за туберкулоза. Помошните простории како и дел од 

дијагностичките процедури се сместени во сутеренот. 

Новиот наменски граден објект  ги задоволува стандардите на една модерна   болница 

за лекување на белодробни заболувања и туберкулоза градена според стандардите на 
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Норвешка. Градбата на објектот и опремата се донација на Норвешката влада.                                                         

За директор на Болницата е назначена д-р Верица Тофиловска а персоналот го 

сочинуваат   некогашните  вработени во болницата во Лешок кои се уште останаа на 

работа (вкупно 17) 

 

 д-р Верица Тофиловска 

 

 

Монографија по повод започнувањето со работа на новата болница 
Маја Закоска 2007 година 

 
 Болницата отпочна со работа  на 01.09.2007 година. Новиот објект со современо 

опремените  болнички соби, амбуланти, и други помошни простории се предизвик и 

поттик за успешен почеток. 
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Персоналот на новата болница во време на отпочнувањето со работа 

Денес болницата располага со дијагностички процедури неопходни за нејзино 

работење. 

          

Кабинет за спирометрија 
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ЕКГ кабинет                                                     Микробиолошка лабораторија 

 

   

Биохемиска  лабораторија 

 

          

                 Биохемиска лабораторија                              Рендген кабинет 
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Работна соба  

     

Специјалистичко консултативна амбуланта и  прием на болни  

       

                     Болничка соба 

   
            Ехо дијагностика                             Персонал од болницата на едукација за  
                      Ехо   дијагностика во Институт                      

                                       

Во 2017 година за директор на болницата е назначен д-р Исмаил Ваити – специјалист 

интернист вработен во болницата од 1988 година. Во периодот  од назначувањето за 
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директор до 2020 година направи повеќе интервенции на објектот и опкружувањето 

со што го подобри престојот на болните и персоналот.  Во болницата профункционира 

лифт  со што се подобри приемот на болни на вториот кат особено на оние кои од 

здравствени причини не можат сами да дојдат до болничките соби , обезбеден е 

генератор за електрична енергија , систем за прочистување на отпадните води, 

хидрофор и извршено е хортикултурно уредување на болничкиот двор со помош на 

спонзори, донатори и сопствени средства на болницата. 

 

Д-р Исмаил Ваити 

Директор 
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Персонал на болницата во 2019 година 

                     

 

 

РАКОВОДЕН КАДАР НА БОЛНИЦАТА 

ДИРЕКТОРИ ВО БОЛНИЦАТА 

Ред бр Име и презиме Период во години 

1 Д-р Климентие Милошевиќ 1946-1953 

2 Група на лекари упатувани од Институтот 
Д-р Љубомир Котевски,  
Д-р Димитар Пожаренков,  
Д-р Кирил Минчев,  
Д-р Трајко Лазов, 
 Д-р Ристо Нановиќ,  
Д-р Ѓорѓи Карагоцев,  
Д-р Борис Ципушев,  
Д-р Зарко Захариевски,  
Д-р Иван Трпенов  и  
Д-р Стојка Зојчева. 

1953-1958 

3 Д-р Борис Ципушев 1958-1968 
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4 Д-р Ѓорче Јовановски 1968-1982 

5 Д-р Спасо Крстевски 1982-1990 

6 Директори на ЈЗО Медицински центар Тетово 
Д-р Растко Митовски,  
Д-р Ѓорче Јовановски,   
Д-р Драшко Настовски,    
Д-р Раим Тачи,  
Д-р Шинаси Гафури,  
 Д-р Љутви Зулбеари 

1990-2006 

7 Директор на ЈЗУ Општа болница Тетово 
Д-р Асан Љума 

2006- 

8 Директор на ЈЗУ Специјална болница за 
белодробни заболувања и туберкулоза-Лешок 
Д-р Верица Тофиловска 

2007-2017 

9 Директор на специјализирана болница за 
белодробни заболувања и туберкулоза-Лешок 
Д-р Исмаил Ваити 

2017- 

ГЛАВНИ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ 

1 Соња Ферјан 1946-1953 

2 Стеван Јастревски 1953-1984 

3 Перо Јовановски 1984-1986 

4 Добринка Станковиќ и Радмила Тодоровска 1986-1990 

5 Виолета Настовска 1990-1992 

6 Наташа Петрова 1992-2001 

7 Радмила Тодоровска 2001-2005 

8 Борислава Чали 2005-2007 

9 Верица Божиновска 2007- 

 


