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Драпt колепt,

11 nодобар. за што зборуваат 11 IIPIПHЗttlljllтa добlt·
ЈШ Соју :нtЈtте конгресtt. П убтtк увањето на l!ај

По noвeќet·oдt tW tt ii Tt настојуѕања 11 rtoдroт<tв·
конечно ttдeja'ra за н здавање на едно вакво rJtaCIIЛO се материјалt!Зttра 11 во сво ите раце го tt .\laтe
tlp11110T број tla .. MeдttltИHCKЗ ~IIICЛЗ". С~tетаме де.КЗ

добрttте од нив ќе nретставува rtptШOIICC кон

etlll
Klt,

"Meдt t ЦIIIICKЗ

w10

МIIСЛЗ", ]ЗM II CJtetш.

како' ' МССТО

КЗде

ќе се пубшtкуваат најкваЛitтепште студентск11

трудоtm. ќе 11pyжtt ttодобар

11

ttосеопфате-н ув11д во

работата 113 студент11те од о8ој факултет.
Научната дејност меѓу студе нп пе се одвнва
npeiCy стручно-научнttо·r клуб .,Акаде .\IЈЈК проф. Д-р
Дtt ,\ttпap Арсов". Клубот е фор~шраtt 1975 ГO!IIIIH:t
во скло n на факулте1ската конференш1ја на ССММ

tta

11ашнот факултет. а со осЈtовна цел студенппе

стручttо да се усо вршув:.шт. со што би се нoдttrнaлtt

квал11тетот на \leд ttti!IIICкaтa
0\IЗСОВување
дело

.. ругот

!Ш

чле!IСТВОТО,

110.\IOW. Постојано·rо
tо;ЗО 11 11111рењсто 113
11

11а акпtвносппе све.з.о чат за растежот

tшnредокот tta клубот.
Квали тетот на ttа уч нtпе трулон11 што ги 11Зра
бо·• уваат сту.:~.енпtте членонtt на к.rtубот е се nодобар

Сту.lеtпс~<н CIP)''IIIO-H<t)''ICI! клуб .. Л":ш. Проф. Дp.Дtt\1ttrap

rrorry11:1 IIЗУЧIIО-1\СТражувачката .:tejtiOCT 11
1оле\1 бро1' студенти да се вклу ч ат во
11еа .
. lf" \?У'
ГitaCttлOTO .. Ј IIЗJI r·ува t:дltalll ГOдlt\IJIIO. а но

л:tpiiJЗШIJaTa

rto;tcтpeк 1а

Рецеtпентскi!ОТ одбор ќе б11да ·r· вклуче1111 rtонеќе
'шна II CTaKJtЗTII 11аучн11 pafioTHIIII\1 11 nрофес0р11 Од

tlaWIIOT

фаtо;уЛТСТ

Веруви\IС ле ка

.. Меднцннски
областа 113
11
.. MeШIIlllttCкa Mtt Cлa•· СО 'J<IДOHOJICТIIO Ќе Гll !tpll.\111\le 11
ра3гледа~tе, а r·oa ќе бtшс 11 rtot·вpдa 'Ј3 Вшнето IIHTC·
рес11р:tње 11 piilбllpaњe )3 о на што го piiбoTII\Ie.
Воелно. 11\1 заб.1агодзрувii\IС 11:1 cttтe кон со сr.о
јата nоддршкu. несебнчttа nO\IOШ 11 Зttraж1 tp<1љe
npttДOIIecoa 11р8110Т број НЗ ,.MC/IIIЦitHCKil \!Jti::l<l" ,:ш
ГО доб 11е KOI!e'IHIIOI" oбЛIIto;
,\1\ICЛil"

НУ.'\11

''ед!IШtната.

нрв11от број

IIIITepeCtlll

Сtпе

на

Пр11Л0]11

BiiШII

cyrecпtll во врска со овој и

ОД

пpe~VIOl ll , '1абелеurк11

tt.:tiiiiTe

броевrr на

Од ред:.кшtСК!tот одбор

Ap<:oll" Meдiii!IIIICI<II ф;~кyJIJtt. Скоаје

ЗА ЛИКОТ НА АКАД. ПРОФ. ДР. ДИМИТАР АРСОВ

ЖнвоТНitОт ~ат на Акад. Проф. Др. Димнтар
Арсов од Нilдарен, opeдetr и уnоре н лекар од Крнва
П n.'lattкa до ос11онач tta 1ште рната медици н а 80
Македонија 11 член на Македонска та аiСадемнја на
нayiCitтe

и

умет ностите

е

проткаен

со

макотрr1на

работа и самоодрекување карактерttстttчен само за
мал број луѓе, кои исцело и се nосветнле на својuта
струка н дСЈЈО. Скоро цели nет децении со nосебен
елан и 11н терес настојунал не /lреlшд но да 611Де со
достигнувањ.ата на

науката,

на

КОЈа

н го посветил

целtrот .свој живот. Еден е од реп:ите леtо;ари,
можеа да остварат така темелttи

11

л~tште, а nотоа ги,tна:шја во Куманово во 1926 rод
Изнtlto;ttaт во средина каде што болеспtте неумо 
ливо пt одземале ж•tвоппе на нu,raчellltOT 11арод но

тоа време, тој се заnt1шува на MeliiiUHIICKttoт факу.'l·
тет 80 Пар11 з, каде што ги заоршува студ 111ПС со
одл11че~ успех. Како таков б11ва 11р1шен IIЗ сnеција
ЛttЗUЦI!ЈЗ no внатрешнtt болест11, а nотоа ста11уна
асистент екстерн во в:~јnознат1tте нaplt CKtt KЛIIHИKit
во кон се збоrатуна со знаење 11 искуство во до~t ено1·
на BttaтpeшнltTe заболувања. Уште тогаш тој е nplt-

KOit

вpзaн ttк на Вltстtшск:.та и крнтична мeдИillllta, она:~

ш 11р оки Зltueњa

која дефин ипtвниот дијаr~tост •rч"и збор го дава кај
леrлото на болн11от. Прославената во тоа вре~tе

во сите rpai!Kit на иtперната медиц ина . Користејќи
го своето л ично исtо; уство .. а,.;о и ttскуството на број
шпе соработ11нцн, nратејi:и ги дн ижењата но совре
меtшта мед нцttна , се вбројува меѓу ретк•пе КЛIНШ ·
чари. кои вешто 11 со noceбtto з наење ги внесувuле
научн1пе 11 KPIITIIЧKИ метод11 во својата целоtо;уnна
работа
Д р. Д~tм11 та р Арсов е роден во 1908 год. во
Крива П алавка, каде што завршил основно yч tt-

француска школа на клин11чарtt на чело, со проф.
Оакие. Бернар, Донзело, Хнлман, Албо и д р. нmtја
еле многу на aмбllцttOЗHIIOT млад лек01р. Во 1936
•·од. усnеш но одбранува докторска дl!серташtја во
Пари з.
Заnоен со 11ден те да му nомогне на својот
народ, кој во то а време скоро нема лека ри, Др.
Арсов се враi:а во својата 3емја и работи во Ж елез-

