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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-

ничкапt

и

истовремено

нипа во Скопје. Од

во тогашната

Јата

11

стравство

tta

11

усовршување

совладување ва

одделtш сонремен11 методи на работа, за да о11оз

:о.1ожи формttрање на посебни оддели KOII де 11ес nрс
раснуваат во кшttшк11. KЛttн ltK<Пil за в11атрешmt

работи

на

1941

И втерt!ата

до

Вое11а бол

год. на работа е во

Иtперt1ОТО одnеление на Државttата болница во
Скоnје. Веднаш по ослободувањето на нашата зем
ја, Др. Арсов станува шеф на Интерното и Зараз
ното оддел ение на Земската болница во Скоr1је.
Подоцна, во 1947 год.; со започнувањето на рабо
тата на Медншшс1шот факултет во Скопје, тој

1944

клнн11Ка,

а

1952

во

rод.

е

избран 1 а ttејзин раководител и управ11тел. На таа
должttост Др. Арсов останува се до својата смрт.
Проценет уште во првите де н ови на животот на

новttот медицински факултет како вонредно а:о.lбtl
циозен,

11

т рудољубнв

склон

на

научно-истражу

вачка работа, Др. Арсов е нзбран за асистеtп во
1947 год., за доцент во 1950 год. , за вонреден профе
сор 1954 год. н за редовен професор 1957 год. Во
почетните денов1t на својата наставtшчка кариера ,

болести,
место

покрај

tte

тоа,

ста11у11а

само за cтyдettтlt, ту ку

усовршување

на

r·JI38IIO едукалшно
11 за rtостдн п ло мско

СПеЦIIЈаЛИЗаtПII,

CtleЦi tJaЛIICТII,

постшшло мци 11 други кадри. Современите стручнн
состаноци, на ко11 тој бил најчест референт, ќе оста
нат во сеќавањето на сите негов11 соработн1tци од
Клнннката

11

вон од неа

Афирм11раноста на неговата стручност е забе
лежана 11 на многубројн1пе стручни состаноци и
конгрсс11 во земјата 11 странство. Н еговата голе:о.1 а
актttвност

е

наградсна

11

вон

од

нашата

земја

со

предметот вt1атрешни болести, Др. Арсов со вон
редни усилб11 ја tiCIIOлttyвa голе:о.tата наставна про ·
де нти, држејќи високо н1шо на изнесе ните n редав а

lt зборот за Доктор хонорис кауза на Универзи тетот
во Б ез ансон (Фраt1Шtја) во 1961 год., со tiСТовремено
доделу вање 11а rшакета н а Ун11верзнтетот во Безан
сон 11 11:1. градот Бсзансон .
Н еговото несебttчно заложување како лекар,
tlacтatHIIIK 11 научннк е rtрнзнасно н од многуброј
ttнте доделен и nриз11аtшја како што е Орден н~ тру 

њ•.

дат од втор ред но

уште

како

млад

доцент,

ед инствеtt

наставtшк

по

За да го олесни учењето на обемната l l нтернис
п t чка

:о.lатернЈа,

ТОЈ

за

студе11Т11Те

по

мешtшшu

11

стоматологијu 11 лекар11те l"lt ttatшwyвa прtште учеб
ници по внатрешн11 болести, со богата илустрација
од патолоп1јата која е најчеста кај нас . Со тоа тој п1
постава модерннте

темел и

на

на медишшски учебtШШI кај

11здавачката

ttac.

деЈ tlост

Како наставtшк на

Мед ицинскttот факултет, Проф. Арсов е акп1вен на

rtoлttњa на Факултетот . Тој зема учест во во

CIITC

С11Те стру•ши

11<1 :>.IIIOt·y
11 чле11 н

11

д рупt aкцlttt. Рецен зе нт

XaбllllltTaЦitOH!t

11

11

ментор е

ДOKTO pCKII Труд0В1 1 , КаКО

ttc mпyв a•t 11а кадр11 ко11 тој г11 образувал
П лејада 11а снецнја-11 t сп t ttвтерн11спt во С РМ и дру

гите ДСЛОВII на Ју гославија се lleГOBit yчeiiiiШI
денес се наставнишt на Скопск110Т

шшсtш факултети

110

11

KOII

друп1те меди

зе:о. 1јата.

Акад. Проф . Др. Дltмитар Арсов е осннвач на

Иt tте рttttс тич ка та секц11ја 11а Макелонското лекар
ско

дpyWTIIO

11

ltejJИII

ДO !I ГO ГO JH IUteH

nретседател

Исто така тој бил 11 претселател на Ревмато.'IОШ·
ката 11 ЕttдокрlttЈОлошката секш 1ја на· Макелонското
лека рско друшт1:1о. Пре тсед ател 11а KO\IIICttjaтa за

црвено

з tta:o.1e

народ

со

Ско пје

11

во

з латна

1952 !'Од., Орде11 на трудат со
1965 год., Ордс 11 за заслуги за
11 npttзнatiiiJa 11а 1 ·радо1
tta

з везд а

~шогу друr11. Македо нската акале .\lија

наук1пе ~~ уметносппе уште ~р11 своето формирање

во 1967 год. го избttра за СВОЈ редовен член со ш то
му се да11а 11ајголемо пр11знание. Овој 10бор е резул
тат на негова та дотог ашна активност

11

nо11еќе од

200-оте трудОВ II ВО :\t eдi!UIIHC KIПe ЧаСОПНСII
НИЦII, на CII ,\IП0111YMII

11 KOIH"peCII .

т р удови

маларt!Јата,

за

nегавецо т .

11

збо р

Покрај .\111ОГуТе
кала-азар,

xerta·

тип1с, пробле.чите на зголемен крвен припtсок.
срчанн и коронарн11 заболув ања, желудечни 11
1tревш1 заболувања, совреме110 лекување 11 шtјагнос
пtшtрање на болести tta крвта r Јоследtште години
0.:1 својот живот п1 ус:-.1 е ри на работа на подра•1јето
н:~. ревм атологирта, а исто така Jt t!a ендокрш1О Ј 10·
пtјата и д11јабетологијата
Не у:о.1орен во својата работа до 1tоследш1от де н ,
у:о.шра на 2 јушt 1974 год
Акад. Проф.- Др. Ди~впар Арсов оста11ува засе

когаш доаје н на :о.tакедонската медишша. осtнtвач
на

t1нтерната

:о.Јед i!ШIНа ,

голем

уч tпе л,

ttаучннк

и

учес

лекар Ч11ј ЛIIK ќе оста11е во трајна ycнo:-. 1 e tta кај сtпе

твува во работата на Друштвото на днјабепtчарtl

11 егов н у ченtiШI и соработ шtt\11. Неговото де !ЈО
треба да биде при:о.1ер на :о.1ладите генерации во
nонатамошното учење н работа.

,1, 11јабетес 11а ЦрвснtiОТ крст на Македоtшја
на

Македошtја.

Ч лен

е

11а

Евроnското

11

рев:о.tато

лошко д руштво .

Строго кpн Tti 'IHO 11оста11ен ата работа на нtt те р

нистот клнни.чар за доброто 11а болн1tот е доктр11на
која тој ycnea да ја nостави како база за работа кај
сите свои ученици. Како nршlадtнtк

tta

нува

осннвач

на

10-X II -1981
Скоnје

год.

Претсед ател
Вл адо Столе11ск11

:о.tодерttите

nравци во 1штерната медицина, Проф. Арсов ста

субспецl!јалнзltраната

интерна

:>.tCД itЦ II HЗ. Уште како доцент, своtпе соработниц11
несебично гн исnраќа во поголемите uентрн во зем-

П. С. Текстот е составен од nодатоцнте зе:-.1ени од:
Годишниот Зборник на Медишшскиот факултет,
1975 год. и Дијабетологија кроатика-rtосебнн оти
сак, Загрсб 1975 год

