
           Барање за ревизија на болничко лекување на Никола Брезев 
 

      Јас, Брезева Мелита сопруга на Никола Брезев барам да се изврши 
ревизија на болничкото лекување и третман во клиниката Жан Митрев од 
24.03.2021 до 20.05.2021. 

На ден 24.03.2021 год.мојот сопруг е хоспитализиран во К.Б Жан Митрев на 
лекување од Ковид 19. 

Позитивен тест имаше од 19.03.2021 и до 24.03.2021 се лекуваше дома. 
Имено имаше лесна клиничка слика се до 22.03.2021. На 22.03.2021 се 
покачи телесната температура и се чувствуваше лошо, па затоа одлучи да 
побара да се хоспитализира од превентивни причини. На 24.03.2021 замина 
во болница со тт 38 и добра сатурација, со лесно покачено ЦРП 77,6. Беше 
примен на одделение и поставен на кислородна поддршка и таму остана 2 
дена. За време на првите два дена беше преместуван два пати од една во 
друга соба, за на крај поради погрешна евиденција и лоша координираност 
да го префрлат на полуинтензивна нега. Од Др.Петар Угуров на 26.03.2021 ни 
беше кажано да донесеме ампули Ремдесивир, а наредниот ден на 
27.03.2021 кога ги донесовме Др Дашурие Незири ни рече дека сме 
закасниле и дека таа терапија се дава на почетокот од инфекцијата со 
вирусот Ковид 19.  

До 12.04.2021 секој ден клиничката слика беше се подобра и подобра и 
воопшто не беше тешка состојбата како што е наведено во отпусното писмо. 
Ние секојдневно комунициравме преку Вибер и имавме телефонски 
разговори, а покрај тоа имаше дозволена посета секој ден од 16-17h на која 
редовно одев. Не пропуштив ниту еден ден. Состојбата секојдневно се 
подобруваше. Тој нормално се хранеше, сам извршуваше физиолошки 
потреби, одржуваше лична хигиена, правеше физикални вежби и поголем 
дел од денот седеше на стол.  Дали пациент кој е во тешка општа состојба 
може сам да оди во тоалет, да се тушира и за целиот период е фокусиран на 
работните обврски на неговата приватна фирма, кои ги вршеше од болничка 
соба преку телефон. 



На 05.04.2021 во неговата соба дошла медицинска сестра која му донела 
машина за дишење за НАВОДНО да му ги олесни физикалните вежби. Од 
која причина беше донесена машината тој не знаеше. Од силниот притисок 
на O2 цел ден крвареше од носот.  

На 06.04.2021 тт 36,5, сатурација 95 на 8л O2  и се чувствува одлично. Истиот 
ден добивам повик од болницата да ме известат дека ќе биде приклучен на 
втора хемофилтрација, а тој немаше примено ниту прва. Кога отидов на 
посета во 16h во разговор со Др. Петар Угуров, констатиравме дека се работи 
за грешка. Во болницата лежеше пациент со слично име и презиме, кој имав 
прилика да го запознаам и одговорно тврдам дека персоналот правеше 
забуни, фактички мене ме известуваа за состојбата на сосема друг пациент. 
Во меѓувреме состојбата на мојот сопруг почна да се влошува. Прв знак беше 
краста на кожата во пределот на вратот и болка во градите, а се појави и 
кашлица. Тоа никој од докторите не го забележа и не го зема во предвид. За 
градната болка му беше направено ЕКГ кое беше во ред.  Истиот ден 
вредноста на дидимерите беше 30 000, а во отпусното писмо никаде не е 
наведено. Прашувам зошто ? 

На 07.04.2021 се појави и крв во урината. Истот ден беше направена 
уринокултура која беше со позитивен наод на 09.04.2021- Pseudomonas 
aeruginosa I Enterococcus faecais.   

На 09.04.2021 му беше направено RTG на плуќа. На снимката имаше видно 
влошување, за разлика од претходната снимка направена на 05.04.2021.  
Кога сфатив дека состојбата на Никола драстично се влошува, се конултирав 
со пулмолог од велешката болница-негов другар, му ги испратив резултатите 
и RTG снимките, тој ме посочи да побарам да се направи хемокултура и 
пнеумослајд затоа што беше сигурен дека станува збор за бактериска 
инфекција. 

На 12.04.2021 ноќна смена беше Др.Петар Угуров. Кога мојот сопруг му се 
пожалил дека не се чувствува добро, му рекол : „ Никола се што треба ти е 
дадено„ и си излегол од собата.  

И покрај влошувањето на состојбата и уринарната инфекција  и моето 
барање да се земе крв за хемокултура и пнеумослјад и лабораториски 
анализи не се направија се до 13.04.2021.   



На 13.04.2021 лабораториските анализи беа со покачени вредности. CRP 278, 
WBC 16.21, LDH 589.  Интерлеукин 296. Истиот ден попладнето му се јавив на 
Др.Петар Угуров на неговиот приватен тел и покрај тоа што не беше на 
работа, го прашав дали знае каква е состојбата на мојот сопруг. Тој ми рече 
„Никола е добар, сабајле кога го оставив беше добар„ , а тогаш му ги 
соопштив резулатите од лабораториската анализа. Ми рече : Не знам што се 
има случено, сега ќе се јавам во болницата и ќе ви кажам, можно е да се 
работи за некаква септична состојба.  Кога ми се јави повратно, ми рече :„Ќе 
се земе крв за хемокултура, ќе се направи и озонирање на крвта и веднаш ќе 
биде приклучен на хемофилтрација и ќе се промени антибиотикот.  

13.04.2021 беше земена крв за хемокултура. Др.Угуров ми пиша на вибер “ 
добив информација од микробилогот дека во хемокутурата нешто расте “ , а 
за што точно станува збор ќе се знае кога ќе се затвори наологот. Во 
консултација со микробиолог од болницата во тел.разговор ми беше кажано 
дека е расте staphylococcus aureus negative и антибиотикот е сменет- вклучен 
е Vankomycin.   

Побарав итен состанок со Др.Жан Митрев, за да дозволи да го прегледа 
пулмолог и инфектолог, надворешен бидејќи во болницатаа немаат лекар од 
таа област. Тој знаеше дека се работи за некаква бактерија. Кога го прашав 
зошто не е земена веднаш крв за лабораториски анализи на 09.04.2021 кога 
е констатирано дека има влошување на состојбата, ми одговори „ не 
практикуваме да се прават секој ден анализи бидејќи пациентите губат крв „. 
Овде го поставувам прашањето :  

1.Зошто во „ВРВНА КЛИНИКА„ каде лекувањето од Ковид 19 е 600 евра од 
ден, не се зема лабораторија секојдневно, зошто нема пулмолог, 
инфектолог и друг стручен кадар кој е соодветен да ги лекува пациентите 
кои се заразени со Ковид 19? 

2.Зошто мојот сопруг го лекуваа анестезиолози и интернисти кардиолози и 
зошто воопшто го примија и не донесоа во заблуда дека ќе му помогнат,а 
напротив уште и во „ВРВНАТА КЛИНИКА „ која има  „АКРЕДИТАЦИЈА 
СПОРЕД АМЕРИКАНСКИ СТАНДАРДИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ПАЦИЕНТИТЕ ОД 
ЛЕКАРСКА ГРЕШКА И ИНТРАХОСПИТАЛНИ ИНФЕКЦИИ„ се зарази со 
болнички бактерии? 



3. Зошто роднините на пациентите треба да побараат анализи за кои 
болницата е должна да ги направи за да може навреме да се постави 
дијагноза и да се делува со соодветна терапија? 

На ден 15.04.2021 повторно на мое барање се направи тест за IGM+IGG cov-2 
антитела 

IGM антитела SARS-COV-2                                                                            12.71 

IGG Quant AT SARS COV-2 SPIKE PROTEIN                                                 21953 

На ова го поставувам прашањето :  

4.Дали мојот сопруг се лекува од Ковид инфекција или од интрахоспитална 
инфекција? 

Барам да ми се одговори : 

5. Како може хемокултурата на 13.04.2021 да биде со позитивен наод со 
STAPHYLOCOCCUS  COAGULAZA NEGATIVE кој е фалсификуван, а на 
15.04.2021 , следната хемокултура да биде со стерилен наод. 

6. Како за два дена исчезнува бактерија од крв? 

7. Што се има случено ноќта на 22.04.2021 ?  

8.Зошто е интубиран?  

Јас кога отидов дента на 23.04.2021, на посета тој беше свесен и зборувавме 
со мимики и пишан текст на телефонот. Тој пишуваше без да згреши ниту 
една буква со јасни и концизни реченици. На 24.04.2021 беше екстубиран и 
се чувствуваше добро и бевме сигурни дека ќе си одиме дома. 

На 25.04.2021 го префлаат во соба и се продолжува со физиовежби кои 
Никола одлично ги поднесува. Кога во 16h отидов на посета, тој буквално 
скокаше во креветот од треска и болки во стомакот. ВРВНИТЕ СТРУЧЊАЦИ, 
ОД ВРВНАТА КЛИНИКА му помогнале така што му вклучиле тајфун да го грее. 
Повикав Доктор, на смена беше Симона Деспотовска, сакав да ми објасни 
што се случува. Докторката не дојде туку дојде сестра Кристина. Го допрев на 
челото, тој гореше од температура и побарав од сестрата да му измери 
температура. Таа му измери и ми рече дека има 37.2. Јас и реков: “Те 
прашувам убаво колку точно има температура” затоа што тој буквално 



гореше, а таа очигледно ме лажеше. Ми повтори 37.2 и излезе од собата. Јас 
отидов по неа и ја видов како зема Парацетамол во шише, го вклучи 
Парацетамолот во инфузијата и излезе.  Прашувам : 

9. Каде се дава Парацетамол во инфузија на темп 37,2 и без да се праша 
лекар? 

Кога дојде Докторката пред крај на посетата, ми рече дека Никола од 12h 
има болки и му дале лек за смирување на болките и дека сега му е 
подобро,ама они за секој случај ќе побараат да го види хирург и ме замолија 
да си заминам, а они ќе ме известат покасно за состојбата на мојот сопруг. 

Јас заминав дома и околу 18h ми се јави сопругот и ми кажа дека го 
прегледал ДР. Мане Хаџиманчев и му рекол дека проблемот е во полни 
црева и ќе стимулираат да се испразнат цревата, а темературата била 38.4. 

10. Како после 2 часа од примениот Парацетамол, од 37.2 температура има 
38.4 ? 

11.Како смее во ВРВНА КЛИНИКА медицинска сестра да ме лаже за 
состојбата на пацитентот? 

На 26.04.2021 и 27.04.2021, неколку пати му правеа ЕХО и РТГ на абдомен. 
Прашувам:  

12. Како “ ВРВНИТЕ СТРУЧЊАЦИ “ СО ВРВНА АПАРАТУРА ВО ВРВНА 
КЛИНИКА не можеа да видат дека станува збор за ИЛЕУС? 

2 дена поминавме во страшна агонија.  

На 28.04.2021 ноќта јас останав со мојот сопруг во болницата на одделот за 
интензивна нега и лекување на вториот кат. Ноќта беше мачна и тешка за 
него,цела ноќ стимулираа столица-неуспешно и дежурната ДР.Вучкова рече : 
Ќе се јавам да дојде хирург да го оперира. Излезе од собата да телефонира и 
кога се врати ни кажа дека доктор Бошко Ставревски одбил да дојде ноќта и 
да чекаме до сабајле. Останавме да чекаме и со огромна надеж ја 
очекувавме утринската визита.Кога дојде визитата ВРВНИОТ ДР.Жан Митрев 
одлучува дека нема да се оперира,а со тоа го остава да умре во агонија. 
ШОК. Во врвна клиника која се рекламира дека е врв во се, не  се дозвулува 
операција и сака да го остави да умре.  



Набрзо после визитата, во собата се појави ДР. Хаџиманчев и одлучи да 
оперира веднаш. Очигледно беше недоразбирањето помеѓу ДР.Жан Митрев 
и ДР.Хаџиманчев. 

Јас бев вџашена, немоќна, преплашена во ситуацијата, а не можам да Ви го 
опишам погледот на мојот сопруг-човек кој бара спас . Во болница каде на 
овој оддел лекувањето беше 800 евра од ден имаше недоразбирање помеѓу 
лекарите дали да му се спаси животот на еден човек. 

Прашувам : 

13. Каде е тука лекарската етика и обврска да се спаси човечки живот?  

14.Каде е тука хуманоста? 

 Во 12 h го внесоа Никола во сала. Операцијата траеше повеќе од 2 часа. Јас 
чекав во собата да го донесат од сала и дојде Др.Угуров и ми соопшти дека 
операцијата поминала во ред само што кога го префрлале од креветот 
срцето откажало и тој морал да го реанимира. Реанимацијата траела 7-8 мин 
и дека нарените 48 часа се критични. 

Во следен разговор ДР.Угуров ми рече дека реанимацијата траела 10-15 мин, 
за во нареден разговор да ми каже дека реанимацијата траела 30 тина 
минути. Прашувам:  

15.Може ли точно да се знае колку време траела реанимацијата? 

Наредните 48 критични часа Никола ги преживеа и кога не се разбуди после 
тој период, немаа одговор зошто е состојбата таква и што е причината. Во 
меѓувреме беше вклучена хемофилтрација за после тоа на 06.05.2021 кога 
зедоа хемокултура имаша наод нова бактерија  Acinetobacter baumannii.  

16.Како е дојдена бактерија во крфта на одеел за интензивна нега и 
лекување каде условите треба да бидат стерилни? 

17.Дали машината за дијализа била стерилна?  

18.Како, зошто,дали се ова смее да се дозволи во ВРВНА КЛИНИКА? 

 Понатаму: на мојот сопруг му беше извадена илеостома која почна да 
функционира кога почнаа да го хранат. На 09.05.2021 кога отидов на посета, 



ќесето беше пукнато и содржината од стомата излеана врз него и колу него. 
Прашувам:  

19.Дали за 800 евра од ден треба да се дозволи пациент безпомошно да 
лежи во сопствениот измет?  

Нарениот ден раната од операцијата почна да влажи. Брисот кој беше земен 
од рана покажа нови бактерии:  

 

. Освен ова почна и да се отвора, па мораше да се прават ваккум преврски 
кои ги правеа во болничката соба. Прашувам: 

20. Каде живее Ентерококот на рана или во црева ? Нели сите овие 
бактерии се смртоносни за вакви пациенти?  

21.Дали во ваква реномирана клиника со американска акредитација смее 
да се дозволи да се шират интрахоспитални инфекции? 

22.По кој протокол се прават вакуум преврските во болничка соба каде има 
и други лежечки пациенти и зошто во отпусното писмо е наведено дека 
преврската е направена во операциона сала?  

Барам да се вратат камерите во соба бр 122 во тој периот  за да се докаже 
дека вакуум преврските се правени во нестерилни услови и дека во 
отпусното писмо се лаже. 

Функционира ли системот за вентилација за кој г-дин Митрев излезе на 
телевизија и јавно кажа дека негативниот притисок од вентилацијата го 
оневозможува ширењето на секакви инфекции ? Зошто со изјавите на 
телевизија ја носи во заблуда цела јавност?   

За состојбата  сопорозност или кома –докторите не установија точно што е, 
ќе го кажам следново :  откога Никола не се будеше јас барав да го прегледа 
невролог. Му направија МСКТ, од кој Ви го доставувам извештајот, ни беше 
побарано да донесеме ампули Церебрализин, Актовегин и Сулкосерил. Јас 
ампулите ги набавив и ги донесов во болницата. И ги прашав: Дали се 
сигурни дека тоа е потребната и вистинска терапија бидејќи овие лекови ја 
покачуваат вредноста на креатининот и уреата, а они  не смееја да прават 



повеќе грешки. Др.Вучкова ми рече: Ќе се обидеме со терапијава додека оди 
дијализата да видиме како ќе делува. Кога сфатив дека не се сигурни во тоа 
што го прават со CD-то од МСКТ отидов кај проф.д-р Чепреганов . Тој го 
гледаше компјутерот и рече дека мозокот е чист, без отоци, без крварење 
дека кај пациентот нема мозочен удар и дека лекувањето треба да оди во 
друг правец. Го консултиравме и проф.д-р Анте Поповски кој имаше слично 
мислење со проф Чепреганов. Веќе 10-тина дена невролошката состојба на 
Никола не се менуваше, а неврологот Емилија Горгиева вработена во Жан 
Митрев, го немаше прегледано. Кога се појави веќе и немаше што да 
направи. Во меѓувреме, додека чекавме почнавме да контактираме клиники 
во странство. Конректно се обративме до Мемориал хоспитал во Истанбул, 
во клиника во Германија и клиниката Хирсланд во Швајцарија. Оттаму ни 
побараа медицинска историја која ни ја подготви ДР.Вучкова. Во извештајот 
е наведено дека нема бактерија, дека хемокултурите се стерилни и дека 
лекот Vankomicin се дава емпириски?  

23. Зошто се лаже? Која е целта? 

 Ме доведоа во ситуација и јас да лажам. Таму каде што се обратив во такви 
сериозни клиники ме наведоа да дадам лажен извештај. Дали сакаа да 
прикажат лажна слика за пациентот за да се ослободат од него и вината за 
состојбата во која го доведоа.  

24. Дали навистина се работеше за илеус или компикациите настанаа како 
резултат на добиените бактерии, па се направија микроперфорации на 
цревата и септичен пробив? 

  Од Меморијал хоспитал ни одговорија за неколку часа: Многу време сте 
чекале.  Нема да го издржи транспортот. Од клиниката Хирсланд во 
Швајцарија ми рекоа: Под итно да повикам санитарна инспекција во 
болницата да дојде да направи контрола. А од клиниката во Германија 
одговорот го добивме после 24h и беше идентичен како Меморијал хоспитал 
Инстанбул.  

Побаравме да го преместиме некаде во странство бидејќи Др.Марко Ѓоргон 
ми кажа дека Никола сега е стабилен и дека за него сега би било добро да го 
однесеме во некој центар за рехабилитација, дека е стабилен и дека може да 
го издржи авионскиот транспорт. 



Прашувам: 

25. Зошто дозволија да се изгуби драгоцено врме ? Зошто ме излажаа дека 
состојбата му е стабилна за да биде транспортиран со авион? Зошто не ми 
кажаа дека не знаат како и не се во состојба да му помогнат? 

Кога ја прашав др Грамосли “ Како можевте да го доведете во ваква 
ситуација? Дојде сам, на нозе, а видете во каква состојба е”?  Таа ми 
одговори: Зошто сте го довеле во приватна клиника? 

26.Прашувам колку вреди човечки живот?  

Јас платив во клиниката Жан Митрев 50 000 евра кои очигледно не беа 
доволни да се спаси еден прекрасен сопруг,татко, дедо...  

27.Колку уште требаше да дадам за шарлатанското лекување кое го доби 
мојот сопруг? 

Влезе стерилен, без никаква бактерија, на нозе, а за 57 дена ги закачи сите 
можни бактерии. 

Барам образложение, по кои протоколи е лекуван мојот сопруг, зошто 
навремено и соодветно не е реагирано во клучни животно загрозувачки 
ситуации? Зошто е дозволено да се прифаќаат пациенти во поголем број 
отколку што е капацитетот во болницата Жан Митрев?  

28. Зошто е дозволено несоодветен кадар на лекари да лекува болести кои 
не се во нивни домен?  

На ден 20.05.2021 бевме повикани целата фамилија да отидеме во 
болницата затоа што состојбата на Никола е многу тешка. Веднаш тргнавме и 
кога стасавме тој беше приклучен уште на машини. Во моентот кога влеговме 
почина. Доктор не дојде. На смена беше Сања Маринковиќ. 

Дојде болничар кој не замоли да излеземе за да можат да го сошијат. 
Докторката ја сретнавме во ходникот, не ни изрази ни сочуство туку ни кажа 
дека 2 часа телото треба да остане во болницата и после тоа да дојде 
погребално. Така и направиме.  Попладнето во 15h  се вратив да ја земам 
посмртницата. Бев уценета да потпишам документ со кој одбивам обдукција. 
Што сакаа? Кого го штитат? Многу се разлутив и ја прашав зошто не дојде во 



собата додека телото беше уште тука да ми каже дека ни следува обдукција 
туку откога се се заврши и телото беше веќе во Велес?  

Посмртницата ја земавме после 1 недела.  Со долго натегање помеѓу мене, 
докторот и правната служба. 

Првата хемокултура беше земена на 13.04.2021, секојдневно баравме да ни 
ја дадат на документ како и лабораториските извештаи кои ги земавме од 
шалтер. Со денови ни викаа налогот не е затворен. Се печатеше празен 
извештај. Ја прашав Јасмина- жената што работи на шалтер, “ Кажи ми 
точно која бактерија е порасната ? Прочитај ми ја!  Таа ми рече : на 
13.04.2021 е staphylococcus aureus negative, но не можам да го испечатам 
налогот, не е затворен-иѐлегуваше празен лист. Ќе пробам да ви го пратам 
на маил. Таа го испрати на маил на 13.05.2021, но беше празен. Налог бр 
3762/2021 FV72079.  Кога на 20.05.2021 мојот сопруг почина, се симнав на 
шалтерот и жестоко реагирав да ми го дадат документот, истата таа 
Јасмина ми рече : Ќе се обратам до службата за информатичка поддршка 
да видат дали може нешто да се среди. За кратко време ми дадоа 
документ со друга бактерија staphylococcus coagulaza negative.Сметам дека 
овде е направен фалсификат. 

 

Ви се обраќам како највисок надлежен орган, со огромна надеж, да се 
направи ревизија на случајот и на лекувањето на Никола Брезев. Со надеж 
дека вистината ќе излезе на виделина, да се открие причината за смртта на 
мојот сопруг,а со тоа да се спасат други животи. 

 

 

 

 

 

 




















