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The next generation Digital Burette!

■ High accuracy

Precise titration within the error 

limits of Class A

■ Smooth, low-force operation

For sensitive, drop-wise 

titration

■ Compact design

Light and stable

■ Easy handling

No switching between 'fill' 

and 'titrate'

■ Simple maintenance

Cleaning and part replacement 

right in the lab

■ PC interface (optional)

Data transmission directly to 

the PC

With the Titrette® bottle-top 

burette, you can titrate quickly 

and reliably with highest preci-

sion, even in close quarters, 

with no power hookup needed 

– in the lab, in production, or in 

the field!

class A precision
Ti t r e t t e ®
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Reagensi  
i aditivi
Sektorot “Reagensi i 
aditivi” ima specifi~na 
programa so koja се 
предлагаат решенија 
кои овозможуваат 
стандардizirano 
производство ili go 
sledat tekot na procesot 
na proizvodstvoto. Del 
od proizvodite koi se 
nudat vo ovaa programa 
se koristat za ~istewe, 
dezinfekcija na opremata 
za proizvodstvo, kako 
i na pomo{nata oprema 
i instrumenti koi go 
sledat kvalitetot na 
proizvodstvoto. 

Instrumenti  
i oprema
Sektorot “Instrumenti i 
oprema” opfa}a programi 
na oprema za site vidovi 
laboratorii: hemiski i 
biohemiski laboratorii, 
mikrobiolo{ki labora
torii, laboratorii vo 
prehranbenata i farma
cevtskata industrija, 
laboratorii za sledewe 
na kvalitetot, vo 
kontrol ni laboratorii 
za industrisko proiz
vodstvo, laboratorii za 
ispituvawe materijali vo 
grade`ni{tvoto и тн. 

Ekolo{ki 
konsalting
Edna od glavnite opredelbi 
na Farmahem e za{tita na 
`ivotnata sredina vo Р. 
Makedonija i vo regionot. 
Vo sektorot koj postoi 15 
godini se nudat kompletni  
konsultantski uslugi 
za proekti od oblasta 
na `ivotnata sredina i 
prirodata. Лабораторијата 
за животна средина, 
која е дел од секторот за 
еколошки консалтинг, нуди 
услуги за мерење и анализа 
на различни параметри во 
животната средина според 
стандардот MKC EN ISO/IEC 
17025:2006.

ФАРМАХЕМ, Кичевска 1, п. фах 39, 1060 Скопје; тел.: +389 (0)2 20 31 193; факс: +389 (0)2 20 31 434; farmahem@farmahem.com.mk

Dijagnostika 
i lekovi

str. 4 

Instrumenti 
i oprema

str. 9

Ekolo{ki 
konsalting

str. 12

Reagensi i 
aditivi

str. 14 str. 16

Dijagnostika  
i lekovi
Sektorot “Dijagnostika i 
lekovi” opfa}a programa 
za lekovi, dijagnosti~ki 
reagensi i instrumenti za 
biohemiski laboratorii. 
Ponudata na Farmahem 
celosno gi zadovoluva 
potrebite na sekoja 
medicinska, biohemiska 
ili mikrobiolo{ka 
laboratorija.

www.farmahem.com.mk

Poraka do ~itatelite

FARMAHEM - VA[ SIGUREN PARTNER VE]E 20 GODINI   
Farmahem ja prodol`uva svojata uspe{na prikazna i ovaa godina odbele`uva 20 godini od svoeto postoewe. Spored 
postignatite rezultati, Farmahem e edna od vode~kite kompanii vo Р. Makedonija vo oblasta na  лабораториската опрема, 
биохемиските реагенси, адитиви за прехранбената индустрија и еколошкиот консалтинг. 
Toa se dol`i na profesionalizmot vo raboteweto i postojanoто zadovoluvawe na potrebite na kupuva~ite. Napravivme 
golemi vlo`uvawa vo opremata i ~ove~kite resursi so cel odr`uvawe na vrven kvalitet i pro{iruvawe na obemot na 
proizvodite i uslugite kon na{ite korisnici.
Најново од Фармахем е акредитацијата на Лабораторијата за животна средина за вршење тестирања според стандардот за 
квалитет MKC EN ISO/IEC 17025. 
Како резултат на посветеноста на општествените потреби, Фармахем досега има освоено бројни награди и признанија. 
Оваа година следењето на концептот за општествена одговорност во Фармахем продолжува со забрзано темпо што се 
гледа во освоени две први национални награди и две благодарници од Министерството за економија и Националното 
координативно тело за општествено одговорно управување.
И во иднина продолжуваме со истата посветеност.
Do viduvawe,

Тимот на ФАРМАХЕМ
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IN MEMORIAM –  
д-р Јосиф Таневски

Фармахем - 
Пример за успешна општествено 
одговорна компанија

Најсовремен хематолошки  
анализатор во Македонија 
инсталиран во Клиничката болница 
СИСТИНА

Нова ера во тестирањето на 
трансмисивните болести кај 
крводарителите во Институтот за 
трансфузиона медицина во Скопје

Нови достигнувања на системот 
за екстерна контрола на квалитет 
Prevecal

Инсталиран нов анализатор за 
интензивна нега во Универзитетската 
Гинеколошко - акушерска клиника 
(УГАК) – Скопје

Како побрзо до знакот      и до 
пласман на македонските производи 
на европскиот пазар без пречки?

Стационарни мерења - Трансмитери

Термографски камери

Реализација на проекти за заштита 
на природата

Фармахем лабораторија за 
заштита на животната средина 
– актредитирана за земање и 
тестирање на примероци во областа 
на животната и работната средина

Комплетни решенија од Agilent 
Technologies во аналитиката
Работилница за бело саламурено 
сирење

„Тајната“ на Sanosil Super 25 која го 
издвојува од другите дезинфектанти 

Helicobacter Pylori – симптоми и 
лабораториски тестови
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д-р јосиф таневски 
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овој број на информаторот го посветуваме 
на нашиот драг и сакан директор, д-р јосиф 

таневски, кој засекогаш ќе остане во нашите 
срца и мисли. 
Со овој текст ќе се обидам да ја изразам големината 
и важноста на д-р Јосиф Таневски рефлектирани низ 
неговиот професионален ангажман во Фармахем.
Ќе се обидам, исто така, да ја изразам и почитта кон Јосиф 
во името на вработените во Фармахем, но и нашата цврста 
решеност да го сочуваме не само споменот за неговата 
личност, туку и да продолжиме да го развиваме Фармахем во насоките 
кои тој ги постави и со тоа да го сочуваме делото на кое тој му го 
посвети поголемиот дел од својот живот. 
Се простивме од нашиот директор во октомври, месецот на неговиот 
роденден и 20 роденден на Фармахем  една од првите приватни  
компании во независна Македонија.   

Д-р јосиф таневски ја формира компанијата кога малку 
кој во тоа време имаше храброст да почне приватен 
бизнис, по враќањето од алжир каде имаше успешна 
професорска кариера и по многу години поминати во 
институтот за истражување и развој во алкалоид. Доктор 
по хемиска технологија, секогаш со визија за иднината, 
изгради сосема уникатна фирма за просторите на Р. 
Македонија и регионот. фирма која е насочена не само 
кон профит туку која делува со социјална одговорност, 
која активно придонесува кон развојот на македонското 
општество во целина и фирма која сериозно ги сфаќа 
стандардите за квалитет и интегритет.  
Визијата, храброста и оптимизмот од почетокот на формирањето на 
ФАРМАХЕМ, не го напуштија до самиот крај. 
Ние, вработените се развивавме заедно со него и со Фармахем, 
лично и професионално. Тој секогаш беше прв во подигнување на 
професионалните стандарди. 
Под негово раководство фирмата се здоби со многубројни награди и 
признанија за активен придонес во многу здруженија, саеми, конгреси,  
награди за општествено одговорна фирма, грижа за локалната заедница 
и чувство за општествените процеси. Јосиф беше и голем поборник за 
заштита на животната средина. 
Поради  личниот ентузијазам за почиста и здрава животна средина, 
Јосиф го формира и секторот за еколошки консалтинг во Фармахем, 
како и Лабораторијата за животна средина. Со негово водство и 
експертиза,  овој сектор реализираше успешни  и комплексни проекти. 
Долг е патот на Фармахем од  далечната 1990 година до денес. Од првите 
мали набавки и дистрибуција со велосипед до многу сложени набавки 
и инсталации, апликации за медицински и индустриски лаборатории, 
адитиви за прехранбената индустрија, Фармахем прерасна во компанија 
со 30 вработени во омилената општина на Јосиф, Ѓорче Петров.
Во развојот на ФАРМАХЕМ, Јосиф Таневски никогаш не го бираше 
полесниот пат. Секогаш бараше многу од нас вработените, а најмногу 
од себе. Бараше да се разликуваме од сите други по знаење, 
компетентност, посветеност, креативност. Секоја година голем дел од 
вработените посетуваат обуки во реномираните фирми  во странство 
кои ги застапуваме. Во Фармахем секогаш се поддржувал стручниот 
развој, затоа фирмата во својот состав има доктори на науки, магистри, 
специјалисти, инженери, фармацевти, лекари, технолози, хемичари, 
биолози.

во 1997 година, јосиф таневски ја отвора 
првата приватна биохемиска лабораторија 
под раководство на примариус д-р тренчева, 
повторно во општината Ѓорче Петров. како и 
сѐ друго што почнал, и оваа лабораторија има 
континуиран развој, така што во 2005 година 
ја отвора втората биохемиска лабораторија ПЗУ 
Дијагностика фармахем, овој пат во општината 
аеродром. Денеска двете лаборатории имаат 
15 вработени, специјалисти по клиничка 

биохемија, биохемичари, лаборанти и постојат на 
задоволство на многубројните пациенти кои имаат 
доверба во квалитетот и професионалноста. 
незапирлив во желбата за развој, секогаш пред другите 
ја антиципираше потребата за нешто ново. така во 2003 
година го формира фармахем сервис како поддршка на 
продажбата на фармахем, но многу брзо фармахем сервис 
прави и сопствен развој. Денес во рамките на фармахем 
сервис постои првата акредитирана лабораторија за 
калибрации на влага и температура, со 3 вработени  
инженери и еден физичар.
исто така, Лабораторијата за животна средина на фарма-
хем ја очекува акредитацијата за 22 мерни параме три до 
крајот на октомври. 
Во 2007 година, д-р Јосиф ја формира првата фирма надвор од 
границите на Македонија, ФАРМАХЕМ Приштина.
Речиси е невозможно во неколку зборови да се опфатат сите проекти 
што д-р Јосиф Таневски во својот живот ги започнал и успешно 
ги реализирал, и што е најважно, ги поставил на таква основа да 
продолжат да живеат сопствен живот со одржлив развој и да сведочат 
за богатството и смисленоста на неговиот живот. 
Дури и од личната огромна болка, загубата на синот, успеа да направи 
нешто позитивно за многу генерации млади луѓе, студенти од Р. 
Македонија и Грција кои се среќаваат секоја година, дебатираат на разни 
теми, и поважно од с$, се запознаваат, се дружат и ги приближуваат 
двете култури. Од Меморијалниот фонд „Борјан Таневски” секоја 
година се доделува и награда за колумнист so проминентен личен став 
во македонскиот печат.
Ние, вработените на Фармахем, се чувствуваме привилегирани што 
работевме со него, што бевме дел од неговите визии и што ни ја укажа 
довербата да ги продолжиме и развиваме овие визии понатаму, што 
ги почитуваше нашите мислења, сугестии и што несебично ни го 
пренесуваше неговото знаење и умеење за раководење, организација 
и стручност. 

неговото заминување остава голема празнина која сите 
веќе ја чувствуваме. но и нѐ остава со голема посветеност 
да го сочуваме, развиваме, унапредуваме фармахем, 
како жив споменик на неговиот фантастично исполнет, 
ентузијастичен, несоборлив дух и креативна енергија. 
Можеби токму за јосиф важи поговорката: 
„Да се живее во срцата што ги оставаме зад себе значи да 
не се умре воопшто”. 
нека почива во мир.

дипл. фарм. Марјонка велјановска
извршен директор на ФАРМАХЕМ
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како резултат на постојаните залагања за општествено 
одговорно управување, Фармахем досега има освоено 

бројни награ ди и признанија за општествена одговор-
ност. Во 2007 година Фармахем ја доби првата награда за 
општествена одоговорност на претпријатијата (ООП) за 
проектот „Формирање на групација за еколошки консалтинг 
во рамките на Стопанската комора на Р. Македонија”. 
Наградата ја добивме за несебичен придонес на полето 
на заштитата на животната средина од германската влада. 
Следната, 2008 година, Фармахем повторно освои награда 
за ООП во категоријата: однос со снабдувачи/потрошувачи 
за проектот „Обука на вработените во Дирекцијата за 
храна и други засегнати страни во согласност со барањата 
на HACCP системот”. Воедно, во 2008 година, Фармахем 
доби и награда од Град Скопје за најеколошка компанија 
и награда од Стопанската комора на Р. Македонија, НВО 
Транспарентност-нулта копрупција и Стопанската комора 
на Северо-западна Македонија за компанија со добро 
корпоративно управување. 

Следењето на концептот за ООП во 
Фармахем продолжи со забрзано 
темпо и оваа година, што се гледа 
во освоените две први национални 
награди од Министерството за еко -
номија и Националното коорди  на-
тивно тело, како и две благодарници. 
Првите награди ги добивме во кате-
го риите: односи со вработените за 
проектот „Заја кну вање на капаци-
тетите за тим ска работа и градење на 
лојал ност кон фирмата” и однос кон 
потрошувачите/купувачите за проек-
тот „Работилница за бело саламурено 
сирење”, а благодар ниците во кате-
го   риите: животната средина за про-
е ктот „План за управување со 
отпад за Општината Ѓорче Петров” и 
продонес кон заедницата за проектот 
„Формирање на лабораторија за 
животна средина”. 

Според министерот за економија Фатмир Бесими, оваа награда 
е начин да верифицираме успешни примери во примената на 
концептот на општествената одговорност на претпријатијата во 
Република Македонија, со кој компаниите, во нивните деловни 
активности и во нивната интеракција со заинтересираните 
страни, на доброволна основа, ги интегрираат општествените 
грижи и грижата за заштита на околината. Затоа таа станува с$ 
позначаен концепт во светски рамки и се поврзува со одржливиот 
развој, поттикнувањето на конкурентноста, економскиот раст и 
создавањето нови работни места.                           

Фармахем одамна го има воведено концептот на општествено 
одговорно управување во своето деловно работење и постојано го 
стимулира неговото практикување во сите сегменти: одговорност 
кон заедницата, општеството, вработените, потрошувачите, 
добавувачите, економскиот напредок и грижа за животната 
средина. Придобивките за компанијата се огромни. Подигнато 
е нивото на транспарентноста и квалитетот на комуникацијата, 
внатре, меѓу вработените и надвор, пред клиентите, партнерите, и 
поставени се повисоки стандарди за корпоративното управување 
што се гледа во позитивниот имиџ на компанијата.    

Вработените во Фармахем редовно посетуваат обуки, семинари и 
конференции за општествена одговорност во Р. Македонија и во 
регионот со цел следење на новините и унапредување на нашата 
стратегија за општествено одговорно управување.

Марјана Шушлевска
александра Петровска-Горин

Одговорни лица за ООП во Фармахем

фаРМаХеМ-
ПРиМеР За УсПеШна  
оПШтествено 
оДГовоРна фиРМа
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dijAgnostikA i lEkovi

инсталирањето на хематолошкиот анализатор XE-
2100, производство на светскиот лидер во областа 

на хематологијата Sysmex, Јапонија, во лабораторијата во 
Клиничката болница Систина, претставува значаен напредок 
на развојот на клиниката во правец на новите лабораториски 
трендови во поглед на хематологијата и клиничката 
дијагностика. 
Клиничката болница Систина обезбедува здравствени услуги 
во последниве 10 години, со главен фокус на гинекологијата, 
акушерството и инвитро фертилизацијата. Од оваа година 
прерасна во клиничка болница, во нов објект, и ја прошири 
својата дејност во речиси сите медицински области. Со цел да 
се овозможат врвни и висококвалитетни услуги, Клиничката 
болница Систина инвестираше во договор за меѓусебна 
соработка со најголемиот ланец на технолошки најсовремени 
болници во Југоисточна Европа – Аџибадем. 
Хематолошкиот анализатор XE-2100 е прв и единствен од ваков 
вид во земјава. Неговата можност за 6-делна диференцијација 
на леукоцитите на LYMPH (лимфоцити), MONO (моноцити), 
EO (еозинофили), BASO (базофили), NEUT (неутрофили) и IG 
(незрели гранулоцити) има огромна примена во клиничката 
пракса. Параметарот IG (незрели гранулоцити) е специфичен 
за Sysmex-овите анализатори и неговата примена е од 
исклучителна важност во дијагностиката, диференцијацијата и 
мониторингот на пациенти со бактериски инфекции, хронична 
миелоидна леукемија и други хематолошки заболувања. Бројот 
на присутни незрели гранулоцити корелира со процентот на 
морталитет кај возрасни пациенти со сепса и/или септичен 
шок. 
Од останатите параметри кои се од важност во современата 
клиничка дијагностика, ќе ги споменеме: 
�� NRBC (Nucleated red blood cells - нуклеирани црвени крвни 

клетки со јадро) – присутни во периферната крв при акутни 
или хронични леукемии, хемолитични анемии, предвремено 
родени деца и сл.;

�� Reticulocytes (ретикулоцити) – значајни при мониторинг на 
еритропоетинската активност на коскената срцевина;

�� Ret-He (Reticulocyte haemoglobin equivalent - содржина на 
хемоглобин во ретикулоцитите) – нов параметар со клиничка 
примена при дијагноза и мониторинг на железо дефицитна 
анемија. Со овој параметар се определува содржината на 
хемоглобин во ретикулоцитите и претставува показател за 
присуството на железо во процесот на еритропоезата;

�� Plt-O (Fluorescеnce platelets – флуоресцентни тромбоцити) 
– во случаи на микроцитоза, присуство на фрагменти од 
црвени крвни клетки или големи тромбоцити. Оптичкото 
мерење на тромбоцитите е поверодостојно затоа што се 
мери содржината на РНА во споредба со импендансниот 
метод каде што се мери големината/волуменот;

�� IPF* (Immature platelet function – незрели тромбоцити) – 
со примена при мониторинг на тромбопоетската активност 
на коскената срцевина;

�� HPC* (Hematopoetic progenitor cells – хематопоетски 
стем клетки) кои се во корелација со CD34+ клетките и се 
од исклучително значење за одредување на времето за 
соби рање на стем клетки од периферна крв во случаи на 
трансплантација.

најсовРеМен ХеМатоЛоШки 
анаЛиЗатоР во МакеДонија 
инстаЛиРан во ЛаБоРатоРијата 
на кЛиниЧката БоЛниЦа 
систина

Kontakt: 
dипл. фарм. Gordana Тимовa 
tel.: 02/20 31 193, lok. 41 
mob.: 070 35 95 25
e-mail: gordana@farmahem.com.mk

Техничките перформанси на анализаторот се следниве:
�� Одредува 33 параметри;
�� Капацитет: 150 тестови/час при работа во автоматски мод;
�� Анализира примероци од венска и капиларна крв како и од 

телесни течности;
�� Волумен на примерок: 130/200 µL за полна крв мануелен/

автоматски мод; 40 µL за капиларен мод.
�� Метод на одредување : 

�� Флуоресцентна проточна цитометрија: диференцијација 
на леукоцитите, IG, NRBC, RET, IRF, PLT-O флуоресцентно 
обележување на крвните клетки, диференцијација на 
леукоцитите со одредување на нивната нуклеинска со-
др жи на. Флуоресцентна детекција на несозреани грану-
лоцити;
�� RF-DC метод: HPC клетки;
�� DC „sheath flow” метод: RBC, HCT, PLT;
�� За одредување на хемоглобин користи нецијаниден хемо-
гло бински метод; 

�� Ги мери и деловите од белите крвни клетки и тоа: 
LYMPH (# & %), MONO (# & %), EO (# & %), BASO (# & %), 
NEUT (# & %), IG (# & %); 

�� Ги означува резултатите за абнормалните примероци, 
морфолошки проверки за еритроцитите, карактеристиките 
на тромбоцитите;

�� Нема промени во резултатите и по 48 часа од земањето на 
примерокот на крв;

�� Овозможен приказ на пораките за грешки.

Во многу јавни и приватни лаборатории Фармахем има 
инстали рано над 30 анализатори со 3-делна диференцијација 
на леукоцитите, во производство на Sysmex, Јапонија, 
како и неколку анализатори со 5-делна диференцијација 
на леукоцитите. За истите е веќе докажана високата 
репродуцибилност на резултатите, високата технологија и 
исклучителните перфор манси. 
Рутинската употреба на хематолошкиот анализатор XE-2100 во 
секојдневната пракса во лабораторијата на  Клиничката Болница 
Систина е еден голем чекор напред кон осовременувањето 
на здравствените институции во држававата во правец на 
најновите светски трендови – што е всушност и заложбата на 
Фармахем во своето 20 годишно работење.
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Во ноември 2009 година на институтот за транс-
фузиона медицина во Скопје беше успешно 

извршена инсталацијата на анализаторот Architect 
i2000sr и беше спроведена обука на корисниците 
за ракување со истиот. По паралелното тестирање 
на петстотини примероци на Architect i2000sr и на 
постоечката апаратура што ја поседуваше Институтот, 
од почетокот на 2010 година, анализаторот беше 
комплетно ставен во функција на тестирањето на 
трансмисивните болести кај дарителите. 
Врвната мерна техника базирана на хемилуми-
нисценција која е инкорпорирана во анализаторот, 
како и беспрекорниот квалитет на реагенсите од 
Abbott Laboratories, уште еднаш потврдија дека 
не случајно трансмисивните болести во 70% од 
крводарувањата во светот се контролираат токму 
со реагенсите и анализаторите од оваа фирма. 
Реагенсите се одликуваат со висока сензитивност 
и специфичност. За сите тестови кои се работат во 
Институтот за трансфузиона медицина сензитивноста 
е повисока од 99%.
За кратко време од користењето на анализаторот во 
Институтот за трансфузиона медицина, истиот стана 
омилен кај вработените кои го користат, пред с$ 
заради неговите карактеристики кои го издвојуваат 
од другите анализатори, а тоа се: брзината, можноста 
за континуирано додавање примероци во текот на 
работата, можноста за изработување итни анализи, 
време до првиот резултат пократко од 30 минути, 
нема потреба од собирање поголем број примероци 
за тестирање, едноставен за ракување, и тн.
Во моментот,  во Институтот за трансфузиона 
медицина, на крвта која се собира се тестираат 
следниве параметри: HIV Ag/Ab, anti HCV, HbSAg и 
syphilis, како и тестови за потврдување на хепатитис 
Б и хепатитис Ц. Во контекст на примената на 
Architect i2000sr во Крвните банки и Трансфузиите, на 
анализаторот може да се изведат, покрај рутинските 
тестови HIV Аg/Аb, anti HCV, HbSAg и syphilis, уште 
и конфирмативен тест за хепатитис Б, квантитативен 
хепатитис Б, HCV core antigen и други тестови.
Институтот за трансфузиона медицина - Скопје 
годишно контролира околу 25000 крвни единици, 
што е скоро половина од вкупното количество крвни 
единици што се собираат во целата држава. Во Р. 
Македонија на годишно ниво се контролираат до 
55.000 единици на крв.

нова еРа во тестиРаЊето на 
тРансМисивните БоЛести 
кај кРвоДаРитеЛите во 
инститУтот За тРансфУЗиона 
МеДиЦина во скоПје

Oсновни каРактеРистики на иМУно 
анаЛиЗатоРот ABBOTT ARCHITECT I2000SR

�� Капацитет: 200 тестови/час;
�� Може да се интегрира со биохемиски анализатор за изведување 

биохемиски и имуно тестови на примероците;
�� Вградени баркод читачи за примероците и реагенсите;
�� Број на примероци сместени истовремено на анализаторот: 135;
�� Сталаци за 25 примероци кои го олеснуваат работењето. 

Примероците на сталците се ставени на носачи од 5 примероци;
�� Напредно манипулирање со примероците, што овозможува 

флексибилност при изработка на итни анализи, автоматско 
повторно тестирање на примероците и можност за изработување 
на анализа доколку некоја друга е вон нормалниот опсег; 

�� 25 позиции за ладење на реагенсите на анализаторот;
�� Реагенсите се етикетирани со дводимензионални баркод 

етикети кои обезбедуваат информација за бројот на серијата 
на реагенсот, калибрациската крива, роковите на траење преку 
автоматско следење;

�� Автоматско мешање на реагенсите во анализаторот;
�� Течни реагенси подготвени за употреба;
�� Стабилност на реагенсите во анализаторот: 30;
�� Фреквенција на калибрација: 30 дена;
�� Детекција на коагулуми и меурчиња во примероците;
�� Капацитет на потрошен материјал во анализаторот што 

обезбедува 5-часовно работење без интервенција на 
операторот;

�� Се управува преку контролен систем (компјутер) со екран кој 
реагира на допир на прстите, тастатура и глувче;

�� On-line помош за грешките кои се јавуваат во текот на рабо-
тењето;

�� Можност за поврзување во лабораториски информатички 
систем, сериски преку RS232, со опција за испраќање на пра-
шања до лабораториски компјутер;

�� Далечинска дијагностика за навремено откривање на про-
блемите;

�� Широко мени на тестови што вклучува: тестови за фертилитет, 
тироидеа, кардиолошки тестови, тумор маркери, тестови 
за транс плантација, тестови за следење на терапија со ле-
кови, тестови за анемија/метаболити, хепатитис маркери, 
конгенитални тестирања, и тн.
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сигурноста и точноста на добиените резултати претставува 
најголема грижа за секоја биохемиска лабораторија.

Имајќи го ова предвид, шпанската фирма Biosystems S.A. 
постојано ги поддржува лабораториите преку производство 
на контролни системи кои го потврдуваат квалитетот на 
добиените резултати. Во нив се вбројува и надворешниот 
систем за контрола на квалитетот Prevecal .
Како застапници на програмата на Biosystems во Р. 
Македонија задоволство ни е да Ве информираме дека 
системот за надворешна контрола на квалитет Prevecal е 
веќе присутен во 10 лаборатории во нашата земја и истите 
еднаш месечно електронски ги испраќаат добиените 
резултати од изработените серуми во Biosystems и добиваат 
месечни извештаи за точноста на резултатите.
За следната година, бројот на учесниците е значително 
зголемен, со што се потврдува фактот дека лабораториите 
во Р. Македонија се стремат кон докажување на своето 
квалитетно работење како и остварување на главната цел – 
сигурни и точни резултати во рацете на пациентите. 
Присуството на Фармахем во овој сегмент од работењето 
на приватните и државните лаборатории во земјата е 
само уште една потврда дека нашата главна определба 
е осовременување на биохемиските лаборатории преку 
следење на најновите светски достигнувања и трендови 
како и овозможување на квалитетна стручна и техничка 
поддршка на нашите крајни корисници.
Системот е составен од 3 различни контроли (BioChemistry, 
Rheuma, Protein) кои во себе содржат по 12 контролни 
серуми – по еден серум за секој месец.
Пријавувањето односно нарачувањето на контролите се 
врши секој септември, за да кон крајот на октомври тие се 
произведат и дистрибуираат до лабораториите до крајот на 
ноември.
Со самото пријавување корисниците добиваат Prevecal 
книга и идентификациска код картичка која би требало 
да се пополни пред добивањето на контролите и да се 
достави до дистрибутерот на Prevecal (Фармахем ДООЕЛ 
Скопје). Со картичката учесниците се пријавуваат односно 
регистрираат во Prevecal и добиваат свој код и лозинка.
Учесниците мора да ги направат анализите до 20 ден од 
месецот и да ги испратат резултатите на www.prevecal.net .
На крај на месецот секој од учесниците по електронска 

со инсталацијата на PT Link системот, произведен од 
фир мата Dako, Данска, во имунохистохемиската лабо-

раторија при ЈЗУ Универзитетска клиника за радио-
терапија и онкологија, Скопје, отидовме уште еден че-
кор напред во редукцијата на мануелната работа од 
стра на на лабораторискиот персонал во процедурата на 
имунохистохемиските боења на препаратите.
PT Link системот е едноставен, лесен за употреба и со него 
се оптимизира целокупниот процес пред третирање на 
примероците. Со неговата рутинска употреба се воведува 
постојаност и репродуцибилност во обојувањата во 
резултатите, се зголемува продуктивноста и бројот на 
изработените примероци во патолошките лаборатории 
преку редуцирање на бројот на операции потребни во 
процесот пред третирање. 
PT Link-от овозможува комбинирање на процесите на 
депарафинизација, рехидратација и пронаоѓање на 
специфичните епитопи на антигенот, во документиран „3 во 
1” процес на подготовка на примерокот, со што се намалува 
и олеснува работата на лабораторискиот персонал, а воедно 
се зголемува прецизноста во добиените резултати.
Широката палета на концентрирани и готови за употреба 
примарни антитела на производителот Dako е од огромна 
важност и со голема примена во клиничката дијагностика.

ПРиДоБивки оД инстаЛаЦијата на PT 
LINK систеМот во иМУноХистоХеМиската 
ЛаБоРатоРија во јЗУ УнивеРЗитетска 
кЛиника За РаДиотеРаПија и онкоЛоГија, 
скоПје

пошта го добива известувањето за извршената контрола.
На крајот на годината (најдоцна до месец јануари) секој од 
учесниците добива конечно известување и сертификат за 
учество од страна на Prevecal, за што потребно е секој учесник 
да приложи 9 од вкупнo 12 месечни извештаи со валидни 
резултати.
Програмата Prevecal (External Quality Assessment Program) 
организирана од Biosystems S.A. е достапна и преку интернет. 
Подетални информации можете да најдете на веб страницата 
www.prevecal.net .

нови ДостиГнУваЊа на систеМот За екстеРна 
контРоЛа на кваЛитет PREVECAL

Kontakt: 
dипл. фарм. Gordana Тимовa 
tel.: 02/20 31 193 lok. 41
mob.: 070 38 37 07
e-mail: koca@farmahem.com.mk
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Пред повеќе од една година, на Универзитетската 
гинеколошко-акушерска клиника (УГАК) – Скопје, 

инсталиран е анализаторот „Critical Care Xpress" на 
производителот Nova Biomedical - САД.
Анализаторот е сместен на Одделението за интензивна 
нега и терапија  (ОИНТ) на новороденчиња, каде дневно 
за потребите на ова одделение, како и за Одделението за 
новородени деца и Перинатолошкото одделение во склоп 
на кое припаѓаат и Родилните и Операционите сали се 
изработуваат по 30 до 35 крвни примероци.
Во разговорот со д-р спец. Елизабета Петковска, раководител 
на ОИНТ во УГАК, ни беше речено дека тимот на ОИНТ на 
новороденчиња при УГАК Скопје е презадоволен од овој тип 
на анализатор за одделенијата за интензивна нега од повеќе 
причини. 
Пред с$, поради тест менито кое го поседува, а коешто 
овозможува истовремена изработка на гасни, биохемиски и 
хематолошки анализи од многу мали примероци на крв.
Ова пак е од исклучителна важност во работата на секое 
интензивно одделение, поради превенирањето на јатрогено 
предизвиканата анемија, посебно кај малите, незрелите и 
многу болни новороденчиња, кај кои има потреба од чести 
и повеќекратни земања на примероци од крвта за изработка 
на лабораториски анализи, со што се намалува потребата 
од трансфузии со декантирани еритроцити и евентуалниот 
ризик од истите.
Апаратот е многу едноставен за употреба, целосно 
автоматизиран, со екран на допир, брз во изработката на 
крвните примероци и презентирањето на резултатите и има 
можност за архивирање на добиените податоци.

теХниЧки каРактеРистики на  
STAT PROFILE CCX, NOVA BIOMEDICAL

�� Корисникот има можност по сопствена желба да го 
избира менито за работа, како и да избира кои електроди 
ќе ги користи во текот на годината;
�� Процесот на работа е целосно автоматизиран;

инстаЛиРан нов 
анаЛиЗатоР За 
интенЗивна неГа на 
УнивеРЗитетската 
ГинекоЛоШко- 
акУШеРска кЛиника 
(УГак) – скоПје

�� Поседува вграден бројач за извршени анализи;
�� Инструментот ги мери следниве параметри (а по потреба 

можат да се додадат и BUN, Creat, Lac I Mg): pH, pCО2, pO2, 
SO2%, Hct, Hb, Na, K, Ca, Cl, Glu, TCO2;
�� Волуменот на примерокот во нормален мод изнесува 150 
mL, а во микромод 110 mL за целиот комплетен спектар 
на анализи. Крвните примероци се земаат во капиларна 
цевка или шприц;
�� Времето на мерење во нормален мод е 50 s; 
�� Електродите се менуваат индивидуално и можат да се 

одржуваат (замена на мембрани, кондиционирање, 
полирање);
�� Заради редовни чистења на инструментот, одржување и 

слично, реагенсите може да се вадат, без исклучување на 
инструментот и повторно да се вратат истите;
�� Автоматска детекција на коагулум;
�� Можност за надворешна контрола на квалитетот во три 

нивоа (со ампули);
�� Мерењето на Hb е без кооксиметар;
�� Реагенсот е во едно пакување, вклучувајќи го и отпадот;
�� Реагенсот, од моментот на активирање во апаратот, може 

да трае 45 дена (без Creat).

   

Kontakt: 
dipl. el. in`. Ko~a Fundu
tel.: 02/20 31 193, lok. 40
mob.: 070 38 37 07
e-mail: koca@farmahem.com.mk

dijAgnostikA i lEkovi
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Законска регулатива

од минатата година во Р. 
Маке  донија (Службен вес-

ник на РM 83/09) ста пи на сила 
Прави л  никот за начинот и пос-
та  пката за врш е ње на метро    -
ло шки над зор и барањата што 
пакуваните производи тре ба 
да ги исполнуваат во однос 
на ко ли чините, начинот на 
озна чување на количините и 

дозволените отстапувања од означената количина. Правилникот 
е во целост усогласен со европските нормативи.
Контролата на пакуваните производи е законска обврска 
на секој производител и еден од условите за добивање на  
знакот   кој се додава покрај нето масата на пакуваниот 

Барања од производителите
Некои од барањата кои треба да ги исполнат производителите 
се:
 � да испорачуваат производи кои се во согласност со 

назначената количина;
 � да не испорачуваат производи чијашто нето маса е под 

декларираната;
 � да водат детална статистика во врска со производствениот 

квантитет која е достапна на инспекциските тела;
 � испорачаните фармацевтски производи да ја содржат 

декла рираната количина на активна супстанција и др.

ФАРМАХЕМ нуди систем на ваги и софтверско решение FreeWeigh.Net 
од Mettler Toledo за сеопфатна контрола на квалитетот.
Системот овозможува:
�� производство во склад со законските регулативи, системите 

за квалитет и барањата на купувачите;
�� целосна контрола над производството - од влезна суровина 

до готов производ;
�� статистичка контрола на нето масата на пакуваните 

производи;
�� корекција на поединечни делови од производството инвол-

вирани во крајната нето маса на пакуваниот производ;
�� заштеда на средства заради надминување на нето маса та 

во пакувањето и зголемување на ефикасноста на производ-
ството.

Фармахем Сервис, Лабораторија за калибрации поради 
задоволување на потребите на клиентите го прошири 
акредитираниот мерен опсег за калибрација на темпе-
ратура на терен (калибрација на печки за жарење) до 
15000С. 

Во подготовка е и проширување на опсегот на акредитација 
за калибрација на мерила за маса со  класа на точност I и 
II. 

Фармахем Сервис, Лабораторија за калибрации, со цел да 
помогне во  процесот на акредитација на лабораториите 
за испитување во Р. Македонија, за параметрите за кои 
нема акредитирани лаборатории за калибрација кај нас, 
започна соработка со SUPERLAB, лабораторијата METROLAB 
од Белград. 

METROLAB е акредитирана лабораторија за калибрација од 
ATC (акредитационо тело на Р. Србија) за: 
�� спектрофотометри, атомски апсорпциони спектрометри;
�� pH метри, кондуктометри; 
�� температурни индикатори;
�� мерила за маса – ваги;
�� волуметрија (бирети, пипетори...).

Калибрации на горенаведените инструменти се напра-
вени во лабораториите за испитување на Фармахем 
Лабораторијата за животна средина,  Научен институт за 
тутун - Прилеп, Хидробиолошки завод - Охрид, ЈЗУ ЦЈЗ 
Битола, Тетово, Куманово, Велес и Скопје, ЈЗУ ИЈЗ Скопје, 
Завод за испитување на материјали - Скопје и др.

нова иниЦијатива на 
фаРМаХеМ и фаРМаХеМ сеРвис:
како ПоБРЗо До Знакот

и До ПЛасМан на МакеДонските 
ПРоиЗвоДи на евРоПскиот ПаЗаР 
БеЗ ПРеЧки?

(estimated 
sign)

Со FreeWeigh.Net системот се 
врши контрола на пакувањето 
преку статички и динамички 
ваги (Garvens).
Заради законската обврска, 
но и заради добар глас кај 
купувачите, производителите 
се трудат содржината на нив-
ниот производ да биде ед-
наква со декларираната нето 
маса на пакувањето. Заради недостаток на системи како што е 
FreeWeigh.Net, производителите, од сигурносни причини, често ги 
полнат пакувањата над означената нето маса. Со тоа губитоците 
се големи.
За кратко време инвестицијата во FreeWeigh.Net се исплатува.

производ.

фаРМаХеМ сеРвис, Лабораторија за 
калибрации за температура и релативна 
влажност, акредитирана од иаРМ

Kontakt: 
dipl.el.in`. Zoran \urovski 
tel.: 02/ 20 39 642 
mоб.: 070 364 469
e-mail: servis@farmahem.com.mk

FArMAHEM sErvis
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стаЦионаРни МеРеЊа 

трансмитерите за влага 6651 и 6681 од Testo се новини на 
светско ниво кои се револуција во стационарните мерења 

на влага. 
Нудат висока сигурност, лесни се за употреба (user friendly) и 
нудат висока оперативна безбедност во индустријата.

Главни карактеристики:

�� Можност за промена на сонда;
�� Извештаи за рано предупредување (превентивно 

одржување);
�� Разни можности за приспособување. 

Овие два типа трансмитери се наменети за следење на 
критичната клима во процесите и во технологијата каде 
се користи компримиран воздух. Трансмитерите нудат 
неспоредлива, врвна технологија за мерење влага со највисока 
точност. Исто така, може да се користат за специјални апли-
кации (висока влажност, влажност во H

2
O

2
). Сензорот за 

влажност нуди долгорочна стабилност. Овие два инструмента 
нудат доста нови опции, меѓу кои и професионална податочна 
магистрала „bus interface - PROFI BUS” во трансмитерот за 
влага 6681.

екРан и контРоЛно Мени
Екранот има доста добро 
оперативно мени. Со помош на 
четирите оперативни копчиња 
скоро сите операции (анализи, 
прилагодувања и тн.) можат да 
се извршат на лице место, без 
да се користи поврзување со 
компјутер и употреба на „P2A” 

софтверот. На екранот не само што се претставени мерните 
вредности туку, исто така, тој претставува своевиден водич за 
корисникот за безбедно работење преку текстуални пораки 
напишани на екранот.

Дигитални сонди: заменливи и следливи
Сондите за влага во трансмитерите 6651 и 6681 може лесно 
мануелно да се заменуваат. Секоја сонда има свој сериски 
број,  свој сопствен бројач за време на работа и своја меморија 

за подесување, што овозможува да се види која сонда колку 
била употребувана и кои подесувања ѝ биле направени. Овие 
опции се во согласност со потребите за високи стандарди, како 
на пример, во фармацевтската индустрија.

интеГРиРани РеЛеи 
Како опција, овие трансми тери мо-
жат да бидат со 4 интегри рани ене-
р  ге тски релеи (250VAC, 3A), при 
што може да се врши директно 
поврзу вање на трансми терот со си-
сте мот за климатизација, со што 
освен мониторинг се ово змо жува и 
контрола на истиот без вклучување 
до да тен контролер. Исто така, реле-
ите може да се користат за аларми и 
за други апликации. 

етернет кај трансмитерите 
Testo, како еден од во де-
чките светски доба  ву   вачи 
за мерна тех но   ло   гија, нуди 
и етер нет ин тер фејс за 
трансми терите за влага и 
дифе ре нцијален притисок.

Етернет мрежата е застапена речиси во секоја канцеларија, 
па така инсталацијата е доста олеснета кога трансмитерот е 
приклучен на веќе постоечка мрежа. Исто така, значително се 
намалуваат трошоците за инсталација.
Овие трансмитери со 
етер нет излез нудат го-
лем број бе не   фиции во 
многу ап ли    ка ции, ка-
ко на пример, во ла бо -
рато  рии за монитори нг, 
скла дишта, пр о        из     вод  -
ство, чисти со     би или 
суша   ри. Како до да   ток, 
вредностите од ме -
рењето можат сим ул   -
та но да се сни маат, 
до  кумен тираат и пре-
гле   дуваат со по мош на 
етернет преку интернет 
во било која локација 
од светот.

тРансМитеРи

instruMEnti i oprEMA

Kontakt: 
дипл. маш. инж.  Danijel Rebac 
tel.: 02/20 31 193, лок. 43
mob.: 070 22 62 21 
e-mail: danijel@farmahem.com.mk 

дипл. инж. технолог  
Sowa  Milo{evska 
tel.: 02/20 31 193, лок. 44
mob.: 071 39 39 05 
e-mail: instrumenti@farmahem.com.mk

кристијан крстески 
tel.: 02/20 31 193, лок. 48
mob.: 071 39 39 02 
e-mail: kristijan@farmahem.com.mk

дипл. ел. инж. стефан трајковски
tel.: 02/20 31 193, лок. 45
mob.: 070 28 80 40 
e-mail: instrumenti@farmahem.com.mk

R
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Термографските камери наоѓаат голема примена во градежни-
штвото.  Се употребуваат за правилна и сигурна изведба на 
објектите овозможувајќи висока енергетска ефикасност.
Со помош на овие камери брзо и без никакви оштетувања се 
откриваат грешките при изведба на објектите. Брзо и лесно 
откриваат загуба на термална енергија, откриваат појава на 
мувла, влага, мали процепи во изолацијата и тн.  
Инфрацрвена камера  модел Тесто 880 во Р. Македонија веќе 
користат Германскиот енергетски центар за обновливи енергии 
и енергетска ефикасност и ЦеПроСард (Центар за промоција 
на одржливи земјоделски практики и рурален развој) за 
определување на енергетската ефикасност на објекти.

Локации за употребување на  
Testo термографските камери

Тие се идеални за брза и ефикасна анализа во градежните објекти 
од аспект на откривање на загубите во топлинската енергија и 
на загубата во енергијата на климатизација. Благодарение на 
нивната висока резолуција, Теstо термографските камери во 
детали прикажуваат  изведба на погрешна изолација, грешки и 
други оштетувања. Идеални се за снимање и документирање на 
загубите на енергија на надворешните ѕидови, врати, ролетни, 
радијатори, во покривните конструкции и во целата школка на 
објектот.  

1. точно пронаоѓање на протекувања во 
кровната конструкција

Деловите на покривот кои се директно на сонце подолго време 
ја задржуваат топлината од деловите кои не се директно 
изложени. Од овие причини покривот во вечерните часови 
не се лади константно. Со Теsto термографските камери точно 
се детектираат овие температурни разлики и се откриваат 
областите каде се појавува мувла или има лоша изолација. 

2. Мониторинг на системите за соларна енергија

Две добри причини за испитување на системите за соларната 
енергија се: заштита и контрола на продуктивноста.

Соларните системи достигнуваат највисоки перформанси при 
целосно сончево време. Оштетените ќелии може да доведат 
до појава на висока температура, а со тоа и до опасност од 
пожар. Освен ова, дефектните ќелии значително ги намалуваат 
перформансите на системот. Со Теsto термографските камери 
на време се детектираат потенцијалните ризици за пожар. 
Исто така, се избегнува загуба во перформансите на системот 
со што се гарантира висок степен на сигурност.

теРМоГРафски

каМеРи

instruMEnti i oprEMA
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3. Детекција на истекувања/процепи во цевоводи

Ако се претпостави дека има пукнатина на цевка, најчеста опција 
е да се искрши целиот ѕид или под за да се дојде до цевката. Со Теsto 
термографските камери се минимизира оштетувањето и со тоа се нама-
луваат трошоците. Истекувањата на подното греење и на други непри-
стапни цевководи се локализира прецизно и без оштетувања. Се избегнува 
непотребното оштетување на ѕидовите, а со тоа трошоците за поправка 
значително се намалуваат. 

4. испитување на оштетувања од влага

Зголемената влага од лошата инсталација на олуците за спроведување на 
водата од дождовите може да доведе до влага во ѕидовите. 
Со Tесто термографските камери лесно може да се најде причината за 
зголемената влага пред да се појават поголеми оштетувања.

5. Мониторинг на системите за греење 

Со Теsto термографските камери се овозможува лесно и сигурно 
прегледување на греењето и вентилацијата на воздухот. Со термографската 
слика лесно се забележува неправилната температурна дистрибуција. 

6. спречување на мувла

Кондензација од влажноста во амбиенталниот воздух може да се јави во 
дупките во инсталацијата. Како резултат на ова се јавува мувла, а со ова се 
создаваат потенцијални услови за размножување на бактериите кои може 
да бидат штетни по здравјето на човекот. 
Теsto термографските камери овозможуваат навремено регистрирање на 
потенцијалните места (скриените ќошиња и други непристапни места) за 
можна појава на мувла. 

7. тестирање на воздушни процепи (дихтување) во нови 
згради  

Ако вратите и прозорците не се правилно поставени, 
зимскиот ладен воздух може да навлезе во зградата, а 
топлиот да излезе надвор. Ова резултира со зголемување 
на загубата на топлина, а со тоа се зголемуваат трошоците 
за греење. Со термографската ка ме ра лесно може да се 
детектираат дупките каде што се јавува проток на воздух.

Компјутерски софтвер IRSOFT

IRSOFT е софтвер со високи перформанси за професионална термографска анализа. 
Овозможува сеопфатна анализа и се изработуваат професионални термографски 
извештаи во согласност со стандардот DIN EN 13187.  Софтверот е лесен за употреба 
(user friendly) со прегледни менија. 

Термографските камери на Тесто имаат можност за автоматско зачувување на реалната 
и инфарацрвената слика. Со професионалната опција „TwinPix”, овие две слики можат 
да се суперпонираат во софтверот IRSOFT и информациите од термографската и 
реалната слика се прикажуваат заедно во една слика. 

При анализирање на сликата, софтверот нуди можност за ориентација во сликата за 
брзо и точно прикажување на оштетената област, можност за менување на нивото на 
транспарентност на термографската или реалната слика и можност за маркирање на 
критичните лимити на температура со внесување вредности на инфрацрвениот лимит 
и инфрацрвениот опсег.  

instruMEnti i oprEMA

Kontakt: 
дипл. маш. инж.  Danijel Rebac 
tel.: 02/20 31 193, лок. 43
mob.: 070 22 62 21 
e-mail: danijel@farmahem.com.mk 

дипл. инж. технолог  
Sowa Milo{evska 
tel.: 02/20 31 193, лок. 44
mob.: 071 39 39 05 
e-mail: instrumenti@farmahem.com.mk

кристијан крстески 
tel.: 02/20 31 193, лок. 48
mob.: 071 39 39 02 
e-mail: kristijan@farmahem.com.mk

дипл. ел. инж. стефан трајковски
tel.: 02/20 31 193, лок. 45
mob.: 070 28 80 40 
e-mail: instrumenti@farmahem.com.mk
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Kontakt: 
дипл. биолог Марјана Шушлевска 
tel.: 02/ 20 39 642 
mob.: 070 27 62 97
e-mail: eko@farmahem.com.mk

дипл. биолог-еколог катерина талеска 
tel.: 02/ 20 31 193, lok. 49 
mob.: 071 39 39 03
e-mail: eko@farmahem.com.mk

дипл. инж. по заштита на животна средина 
Цветан николовски 
tel.: 02/ 20 31 193, lok. 59 
mob.: 072 23 62 82
e-mail: eko@farmahem.com.mk

тимот на Фармахем во соработка со надворешни експерти 
од областа на биодиверзитет и геодиверзитет, во периодот 

на 2009/2010 година, го реализираше проектот за изработка 
на студии за ревалоризација на природните вредности на две 
заштитени подрачја во Република Македонија - „Тиквеш” и 
„Кањон Матка”. Овој проект беше финансиран од проектот на 
UNDP: „Јакнење на еколошката, институционалната и финан-
сиската одржливост на системот на национални заштитени 
подрачја на Р. Македонија“. 
Во националниот систем на заштитени подрачја, „Кањон Матка” 
и „Тиквеш” заземаат важно место бидејќи поседуваат повеќе 
природни и културни карактеристики и обележја. Тие имаат 
научно, воспитно, образовно, духовно и туристичко значење.
Одделни растителни и животински видови кои се регистрирани 
на територијата на овие заштитени подрачја имаат посебно 
значење, со оглед на фактот дека истите се опфатени со 
меѓународните документи за заштита на природата. Голем број 
од видовите присутни на територијата на овие две заштитени 
подрачја се вклучени во прилозите на меѓународните 
конвенции, договори, директиви на ЕУ и во „Црвената листа на 
загрозени видови” на IUCN.

Примарната цел на овие студии се сведува на ревалоризација 
на природните и културните вредности на заштитените 
подрачја, која ќе помогне во нивното повторно прогласување 
во една од категориите на заштитени подрачја, во согласност 
со Законот за заштита на природата на Република Македонија. 
Студиите ги обработуваат тематските области: геологија, 
геоморфологија, ерозија, клима, хидрологија, флора, веге-
тација, фауна и социоекономски карактеристики. Во студии те е 
направена анализа на состојбата, валоризација на природните 
вредности на заштитените подрачја, дадени се заклучоци и 
препораки за идниот статус на заштита, предлог нови граници и 
предлог зони за заштита, одредени се заканите по природното 
и културното наследство, предложени се мерки за реставрација 
и дадени се предлози за спроведување мониторинг.

Изработката на овие студии претставува прв чекор во идното 
повторно прогласување на заштитените подрачја „Тиквеш” и 
„Кањон Матка”. Студиите претставуваат извор на голем број 
податоци, насоки и информации за изработка на планови 
за управување на заштитените подрачја кои ќе треба да ги 
спроведуваат идните управувачи.

иЗРаБотка на стУДии За 
РеваЛоРиЗаЦија на ПРиРоДните 
вРеДности на  ЗаШтитените 
ПоДРаЧја тиквеШ и Матка

РеаЛиЗаЦија на ПРоекти За ЗаШтита на ПРиРоДата

Ekolo[ki konsAlting

Студиите беа претставени на јавни презентации 
во Скопје и Кавадарци и за нив беа добиени 
позитивни оценки од Министерството за животна 
средина и просторно планирање на Македонија и 
од странските експерти на UNDP, со што тимот на 
Секторот за еколошки консалтинг на Фармахем 
уште еднаш ја потврди својата професионалност 
и компетентност во реализацијата на проекти  од 
областа на заштитата на животната средина и 
природата.
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во изминатиот период, Фармахем Лабораторијата за животна 
средина спроведе повеќе активности за имплементирање 

на стандардот МКС EN ISO/IEC 17025:2006. 
Од ноември 2010 година, Фармахем Лабораторијата за животна 
средина се стекна со Сертификат за акредитација, број ЛТ-
017 од 01.12.2010 година, издаден од страна на Институтот 
за акредитација на Република Македонија. Фармахем Лабо-
раторијата за животна средина е акредитирана за земање и 
тестирање на 22 параметри во областа на:
 � емисијата на гасови и прашина од стационарните 

извори во воздух; 
 � анализата на физичко-хемиските параметри во 

површинска и отпадна вода; 
 � бучавата во животната и работната средина; 
 � имисијата на прашина во работната средина; 
 � ергономија на работната средина. 

Тестирањата се вршат со примена на стандардни методи 
за земање и тестирање примероци, со употреба на високо 
софистицирани инструменти кои редовно се калибрираат 
во реномирани акредитирани лаборатории. Фармахем Ла-
бо  раторијата за животна средина поседува високо обу-
чен стручен кадар кој постојано го подобрува системот за 
управување со квалитет, а својата стручност ја докажува 
преку учество во меѓународни меѓулабораториски споредби  
и „PT” шеми.

ЗоШто акРеДитиРана ЛаБоРатоРија  
тРеБа Да БиДе ваШ еДинствен иЗБоР?
Важноста на имплементацијата на системот на управување 
со квалитет МКС EN ISO/IEC 17025:2006 е голема бидејќи ја 
потврдува компетентност на  лабораторијата во извршување 
правилни тестирања со соодветни стандардни методи. Во 
акредитирана лабораторија постојат правила и постапки 
на управување кои овозможуваат веродостојни резултати 
од тестирањето со што се избегнува ризикот од добивање 

невалидни резултати, а со тоа и намалување на финансиските и 
временските трошоци на корисниците на услугата.
Акредитацијата, исто така, потврдува постоење на сите потребни 
компоненти во лабораторијата, како: високо обучен стручен 
кадар, соодветна опрема, стандардни методи за тестирање 
и земање примероци, соодветни услови за работа на терен 
и во лабораторија, соодветни процедури за повратна врска, 
превентивни мерки и систем за контрола на квалитетот.
Акредитираните лаборатории се регуларно оценувани и редо-
вно проверувани од страна на експертски тим од независно 
акредитационо тело за да се осигура компетентност и постојаност 
во одговарање на соодветните барања на стандардот. 
Акредитацијата осигурува и интернационална прифатливост на 
резултатите од тестирањето, а со тоа и тенденција за зголемување 
на конкурентноста на меѓународно ниво.

фаРМаХеМ ЛаБоРатоРија  
За Животна сРеДина  

Ekolo[ki konsAlting

АКРЕДИТИРАНА ЗА ЗЕМАЊЕ И ТЕСТИРАЊЕ НА 
ПРИМЕРОЦИ ВО ОБЛАСТА НА ЖИВОТНАТА И 
РАБОТНАТА СРЕДИНА

ново оД фаРМаХеМ

Kontakt: 
д-р на хемиски науки Борка ковачевиќ 
tel.: 02/ 20 50 648 
mob.: 071 39 39 06
e-mail: ekolab@farmahem.com.mk

м-р на хемиски науки Милена тасеска 
tel.: 02/ 20 50 648
mob.: 071 39 39 04
e-mail: ekolab@farmahem.com.mk

дипл. инж. по заштита на животна средина Маријан Лакс 
tel.: 02/ 20 50 648 
mob.: 070 27 27 87
e-mail: ekolab@farmahem.com.mk



Производството на бело саламурено сирење (БСС) во 
Европа има тенденција на раст. Во период од последните 
десет години порастот е 12 % во однос на вкупното 
производство на бели саламурени сирења во Европа.
Со цел да се постигне стандарден квалитет на белите 
саламурени сирења и истите да бидат сѐ почесто присутни 
на трпезите надвор од нашата земја, Фармахем со 
поддршка на Интернационалната компанија Chr. Hansen 
A/S со седиште во Данска, организираше работилница 
за бело саламурено сирење која се одржа во Штип, Хотел 
„Оаза”, на 24 ноември 2009 година. На работилницата 
предавачите со големо научно и практично искуство, 
проф. д-р Соња Србиновска од Факултетот за земјоделски 
науки и храна - Скопје, асс. м-р Наташа Матова Србиновска 
од ЈНУ Институтот за сточарство и м-р Драги Михајлов, 
говореа за различните технологии за производство на 
БСС, можните дефекти кои се јавуваат кај него и нивното 
санирање, како и за важноста на мерењето на критичните 
параметри  и хигиената при производството на истото.
Работилницата беше успешен обид да се соберат на едно 
место 53 претставници од 30 млекарници од територијата 
на Р. Македонија, кои покажаа посебен интерес и 
интерактивно учествуваа во работилницата. На сите 
учесници им беа доделени сертификати.
Придобивките од работилницата се меѓусебно споде-
лување на искуствата на млекопроизводителите, стекну-
вање нови знаења и добивање практични решенија за 
конкретни проблеми при производството на БСС.

РаБотиЛниЦа 
За БеЛо 
саЛаМУРено 
сиРеЊе

Kontakt: 
dipl. in`. tehn. Meri Ilieska
tel.: 02/20 31 193, lok. 32
mob.: 070 33 72 80
e-mail: meri@farmahem.com.mk

Од самото формирање на Agilent 
Technologies во 2001 година со 
одвојување на аналитичкото одд-

е ление и мерната техника од Hewlet Packard, компанијата бележи 
континуиран раст и постојано збогатување на портфолиото на 
инструменти кои се водечки во својата класа по квалитет, прецизност 
и издржливост. 
2010 година е исклучителна година во историскиот раст и развој и 
изобилува со новитети кои постојано се промовираат и презентираат 
на пазарот. 
Оваа година, 1200 серијата на HPLC системи еволуираше и го 
заокружи трендот кој почна со излегувањето во продажба на 
најнапредниот 1290 UHPLC систем во 2009 година. Со цел да се 
задоволат потребите на купувачите, од 1200 серијата произлегоа: 
компактната 1220 серија во неколку различни конфигурации и 
модуларната 1260 серија која е веќе препознатлива по изгледот со кој 
Agilent e познат во аналитичкиот свет. Сега целата стандардна серија 
на HPLC системи е конфигуриранa за да работи на притисок од 600 
бари и за сите модели достапни се иновациите во подобрувањето на 
перформансите на системите, посебно во однос на чувствителноста 
на DAD детекторите кои пак имаат револуционерен напредок во 
градбата на проточната ќелија.
2010 година ќе остане запаметена и како година кога првпат на пазарот 
излезе масен детектор за течните хроматографи од типот на троен 
квадропол систем модел 6490 со зепта молска осетливост. Овој тип 
детектори е наменет за квалитативно и квантитативно одредување на 
целните соединенија (тarget analysis) и се карактеризира со посебен 
патентиран начин на внесување на 10 пати повеќе јони во масениот 
детектор и отстранување на неутралните јони и атмосферскиот гас со 
двојна „iFunnel” технологија. 

Сите овие напредни иновации му овозможуваат уникатна зепто-
молска осетливост 10-21 на масениот детектор кој воедно е и 
најосетлив детектор од овој тип на пазарот. Патем, за споредба, 
доколку би отпатувале 1021 метри од Земјата би излегле на работ од 
нашата галаксија Млечен Пат. 

На крај, да споменеме дека на 1 ноември 2010 година завршија сите 
постапки околу интеграцијата на Varian во Agilent Technologies. Со тоа 
портфолиото на инструментација под името на Agilent Technologies e 
збогатено со цела низа инструменти, како: AAS, ICP OES, FTIR, NMR, XRF, 
XRD, оn-line системи за дисолуција и дезинтеграција на таб лети, како 
и проверени и дока жа ни производи од ваку умската линија на Varian. 

накусо, Agilent Tec hno-
logies е партнер кој нуди 
комплетни решенија во 
ана  литиката.

комплетни решенија 
од Agilent Technologies 
во аналитиката

Kontakt: 
dipl. in`. po biologija 
Zoran Nastov
tel.: 02 20 31 193, lok. 33 
mob.: 070 36 44 65
e-mail: zoran@farmahem.com.mk
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ДоБРо е Да се Знае:

Повеќето дезинфектанти присутни на пазарот 
имаат еднофазно дејство. на почетокот, тоа 
обично е доволно за уништување на одреден 
тип микроорганизми. но, таквото еднофазно 
дејствување доведува до развивање на отпорност 
кај микроорганизмите, па затоа често има потреба 
од менување на дезинфектантот со некој друг, кој 
има поинаков механизам за нивно уништување.
Sanosil Super 25 со своето двофазно дејствување 
ја елиминира можноста на развивање  на 
отпорноста кај микроорганизмите.
До сега не постои микроорганизам кој развил 
отпорност на SANOSIL  SUPER 25.

„тајната” на SANOSIL 
SUPER 25 која Го 
иЗДвојУва оД ДРУГите 
ДеЗинфектанти

критериуми за 
оценка

Quats феноли алдехиди Халогени Sanosil Super 25 Ag

Спектар на дејствување Грам (+) бактерии,
габи, квасци, алги,
лишаи, вируси со 
обвивка

Грам (+) бактерии,
грам (-) бактерии,
габи, квасци
вируси со обвивка

Грам (+) бактерии,
грам (-) бактерии,
габи, квасци, спори, 
вируси со обвивка и без 
обвивка

Грам (+) бактерии,
грам (-) бактерии,
габи, квасци, спори, 
вируси со обвивка

Грам (+) бактерии,
грам (-) бактерии,
габи, квасци, спори, вируси со 
обвивка и без обвивка, амеби,
протозои, БИОФИЛМ

Пропусти во 
дејствувањето

Грам (-) бактерии,
микобактерии,
спори, вируси без 
обвивка, амеби,
протозои, биофилм

Спори, вируси без обвивка, 
амеби, 
биофилм

Амеби, протозои,
биофилм

Амеби, протозои,
биофилм

-----------

„Тајната“ на средството за дезинфекција Sanosil Super 25  е 
во двофазното дејствување на неговите активни компоненти: 
водороден пероксид и сребро.
Кислородот добиен со рaзложување на водородниот пероксид 
го напаѓа ѕидот на микроорганизмите. При тоа доаѓа до хемиска 
реакција помеѓу кислородот и молекулите на клеточниот 
ѕид која доведува до нарушување на неговата структура и 
уништување. Овој ефект е надополнет со присуството на 
сребрените јони кои се врзуваат за  дисулфидните врски на 
протеините од репродуктивниот и од метаболитичкиот систем 
на микроорганизмите и доведуваат до нивно деактивирање и/
или таложење.

Да поедноставиме: водородниот пероксид влијае на мембраната 
на микроорганизмите (процес на оксидација), а среброто на 
внатрешноста (процес на олигодинамија*). Двете основни 
суп станции (H

2
O

2
 и Ag) меѓусебно си го засилуваат дејството 

(синергизам). Биоцидниот ефект настапува побрзо и поинтензивно 
отколку кога секоја супстанција би дејствувала посебно.
Комбинираните ефекти на оксидација и олигодинамија овозможуваат 
Sanosil Super 25 да дејствува двофазно и, за разлика од другите 
средства за дезинфекција, да го уништува биофилмот во кој 
вирусите и бактериите се повеќестепено заштитени. Кислородот, кој 
се ослободува од водородниот пероксид, го уништува надворешниот 
матрикс на биофилмот со што овозможува среброто да навлезе и да 
ги уништи бактериите или вирусите.
По разложувањето на H

2
O

2
 на вода и кислород (2H

2
O

2
 2H

2
O+O

2
), 

на дезинфицираната површина остануваат траги од сребро 
кои се невидливи и нетоксични, но извонредно ефикасни во 
спречување на реконтаминацијата.
* Олигодинамија: способност на некои метали (особено Ag, Au, Zn и Cu), 
присутни во многу мали концентрации, да го спречат развивањето на 
мокроорганизмите или целосно да ги уништат.

сПоРеДБа на сПектаРот на ДејствУваЊе и ПРоПУсти во ДејствУваЊето на РаЗЛиЧни ДеЗинфектанти

Водороден пероксид                                                                                                                       
Сребро

Елементарниот кислород
кој потекнува од водород-
ниот пероксид го уништува
ѕидот на микроорганизмите

Среброто го блокира 
механизмот  на репро-
дукција и ја спречува
делбата на клетката

Среброто ги блокира 
метаболитичките 
процеси во клетката

Kontakt: 
dipl. hem. инж. Maja Jovanovska 
tel.: 02/ 20 31 193, lok. 31
mob.: 071 21 17 31
e-mail: maja@farmahem.com.mk
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Helicobacter pylori е бактерија со спирална форма која живее 
во желудникот и дуоденумот. 

Секојдневно во желудникот се излачува одредена количина 
желудочен сок. Желудочниот сок содржи дигестивни ензими 
и концентрирана хлороводородна киселина и на тој начин 
ја разградува консумираната храна и микроорганизмите кои 
се внесуваат преку исхраната. До неодамна се сметало дека 
заради високата киселост,  желудникот е стерилен и не содржи 
бактерии, но Helicobacter pylori конечно го смени ова мислење. 
Имено, желудникот е заштитен од сопствениот желудочен 
сок со тенок слој мукоза, кој ја обложува неговата внатрешна 
површина. Helicobacter pylori има моќ да ја надмине оваа заштита 
со тоа што живее во самиот мукозен слој. Кога Helicobacter 
pylori  ќе се смести во мукозниот слој,  има способност да се 
бори против желудочните киселини со помош на ензимот 
уреаза кој го поседува, претворајќи ја уреата во бикарбонати 
и амонијак, кои се јаки бази и ја неутрализираат желудочната 
киселина. На тој начин се создава заштитен слој околу самата 
бактерија, штитејќи ја од киселата средина во желудникот. 
Имуниот систем реагира на инфекцијата со Helicobacter pylori  
создавајќи соодветни антитела, во почетокот IgA, а потоа IgG. 
Tие сепак тешко допираат до бактеријата бидејќи не можат да се 
пробијат низ мукозниот слој. Како последица на инфекцијата со 
Helicobacter pylori се јавува гастритис, чир на желудникот или 
на дуоденумот. Бактеријата се пренесува орално, преку фекални 
остатоци кои може да се внесат преку храната или водата. Исто 
така, при подждригнување, бактеријата може да се пренесе 
од желудникот во устата и на тој начин може да се пренесе 
директно преку орален контакт. Процентот на инфекција со 
Helicobacter pylori  корелира со социјално-економските услови 
на луѓето и е многу поголем во земјите во развој отколку во 
високо развиените земји. Најчестите симптоми кои укажуваат 
на инфекција со Helicobacter pylori се подждригнување, чувство 
на надуеност и болки во желудникот. 

Во лабораториите на Дијагностика Фармахем се работат два 
вида тестови за откривање на бактеријата:
1. крвни анализи. Може да бидат квалитативни (screening) и 

квантитативни тестови. Најчесто се користат квантитативни 
ELISA тестови со кои се одредува концентрацијата на 
антителата на Helicobacter pylori (IgA и IgG) според што 
може да се процени дали се работи за свежа, неодамнешна 
инфекција со бактеријата или, пак, инфекцијата е добиена 
во минатото. Исто така титарот на IgG антителата е особено 
важен за следење на инфекцијата после примањето на 
терапијата.

2. анализа на фецес (столица). Овие тестови се прават за да 
се открие присуството на самата бактерија  во столицата или 
да се одреди дали 
третманот на ин-
фе  кцијата со He li-
co ba cter pylori бил 
успешен.
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HELICOBACTER PYLORI –  
симптоми и лабораториски тестови

Kontakt: 
м-р по биолошки науки  
Васе Калајџиска 
tel./faks: 02/ 24 03 353
mob.: 071 30 60 08
e-mail: lab@farmahem.com.mk

• analiza na hormoni;
• infektivni zaboluvawa;
• hemostaza; 
• tumor - markeri;
• avtoimuni - markeri;
• markeri za osteoporoza;
• alergeni, vitamini, minerali, 

te{ki metali; 

• kvantitativna detekcija na 
narkotici;

• koncentracija na lekovi vo krv;
• rana dijagnostika na 

prenatalni naru{uvawa;
• ispituvawe na podnoslivost 

kon aspirin i plaviks.

DIjagnostIka FaRmahEm ja zastapuva najgolEmata EvRopska laboRatoRIja 
“PASTEuR cERbA” од париз вo која se izveduvaat nad 3000 razli~ni analizi. 

прВа приВаТНа СпЕЦиЈаЛиСТиЧКа диЈаГНоСТиЧКа ЛаБораТориЈа оСНоВаНа 
1997 ГодиНа. 

na{ata laboratorija vi nudi:

• izrabotka na nad 1000 razli~ni biohemiski parametri;
• stru~en tim so visoka profesionalnost;
• rabota so najsovremena aparatura i oprema;
• stroga kontrola i visoka to~nost na rezultatite;
• izrabotka na analizite so mali koli~ini krv;
• mo`nost za izrabotka na itni analizi vo rok od 30 minuti;
• zemawe materijal i vo doma{ni uslovi;
• paket na analizi so poniski ceni;
• rezultatite mo`at da se dobijat po faks i elektronska po{ta;
• besplatna konsultacija li~no ili na telefon, so doktor-specijalist  

po medicinska biohemija.

pokraj rutinskite osnovni analizi gi rabotime i slednite specifi~ni 
analizi:

koga sakate da bidete sigurni, 
posetete gi na{ite laboratorii!

r A b o t i M E  s o  s i n i  k A r t o n i

02 / 20 31 905
lab@farmahem.com.mk
ul. 4 juli br. 2/3
\or~e petrov, 1060 skopje

02 / 24 03 355
lab@farmahem.com.mk
bul. jane sandanski br. 65
1000 skopje


