
                                       V    i    z    i    o    n    e                            28 / 2017 

 

 1 

VIZIONE 
28/2017 

International magazine for social sciences “VIZIONE “ Skopje 
Revistë ndërkombëtare për shkencat shoqërore  “VIZIONE “ Shkup 
Меѓународно списаније за општесвени науки, “VIZIONE “  Скопје 

www.visionsmagazine.org 

 

 

 

 

FIND US AT: 

 
 

 

 

 

 
First Published in August 2004  

National and university library "St. Clement of Ohrid " -  Skopje 
ISSN: 1409-8962- printed form 

ISSN 1857- 9221- electronic form 

 
 
 

Open Access Journals, EBSCO (2014), Proquest & CiteFactor 
Revista Vizione është regjistruar në Agjencionin për informacione në 

Republikën e Maqedonisë, Nr. 02 – 482/ 2;  Shkup 29 korrik 2004 
Visions Magazine is registered at the Agency for information in the Republic of 

Macedonia, no. 02-482 / 2; Skopje, July 29, 2004 
 



                                       V    i    z    i    o    n    e                            28 / 2017 

 

 2 

Botues: Shoqata e Intelektualëve “Klubi Demokratik” – Shkup  

Publisher: The Association of Intelectuals “Democratic Club” – Skopje 

 

Këshilli botues / Editorial Board: 

 

Prof. Dr.Nazmi Maliqi (Maqedoni), 

Prof  Dr.Vesel Latifi (Kosovë) 

Prof. Dr.Jorde Jakimovski (Maqedoni) 

Prof. Dr.Milazim Krasniqi (Kosovë), 

Prof. Dr. Temelko Ristevski (Maqedoni) 

Prof  Dr.John Fisher ( Kanada) 

Prof. Dr.Ilir  Kaduku (Shqiperi) 

Prof. Dr.Vlado Popovski (Maqedoni)  

Prof. Dr.Bajram Pollozhani (Maqedoni),  

Prof..Dr.Avni Presheva (Serbi),  

Prof. Dr.Antoneta Vassileva (Bulgaria)  

Prof. Dr.Agron Beka (Kosovë) 

Prof.Dr. Nano Ruzhin (Maqedoni)  

Prof. Dr. Semaus Taggart (Northern Ireland ) 

Prof.Dr. Yunus Emre Tansü (Türkiye) 

Prof.Dr. Sejdefa Djafche (Maqedoni) 

 
Kryeredaktor dhe redaktor  përgjegjës 

Editor-in-chief  Prof. Dr.Nazmi Maliqi  (Maqedoni) 

 

Redaksia: Editorial staff:  

Prof. Dr.John Fisher ( Kanada) 

Prof. Dr.Osman Kadriu (Maqedoni) 

Prof. Dr.Mesud Idriz (Bosnja dhe Hercegovina)   

Prof. Dr.Aynur Uraler (Türkiye) 

Prof.Dr. Afrim Osmani (Maqedoni) 

Prof. Dr.Irena Lama (Shqipëri) 

Prof. Dr Marija Ignjatovic, (Serbi)  

Dr.sc.Drita N. Maliqi (Maqedoni) 

Prof. Dr. Semaus Taggart (Northern Ireland ) 

Prof. Dr.Dr.Irina Chudoska - Blazhevska (Maqedoni) 

Prof. Dr. Drita Fazlija Mahmudi (Maqedoni) 

Prof. Dr.Fadil Maloku (Kosovë) 

Prof.Dr. Olga Gurkova ( Maqedoni) 
 

Computer arrangement: Mr.sc. Faton Maliqi 

Shtyp / Printing house: IADC 



                                       V    i    z    i    o    n    e                            28 / 2017 

 

 3 

VIZIONE 
VISIONS 
 

 

 

 
Revistë studimore  -  shkencore me përmbajtje: 
Studious and scientific magazine with 

 
o Education culture science 
o Sociologic content, 
o Integrime evroatlantike 
o Euroatlantic integration,  
o Ekonomike dhe – Economic 
o Political and juridical content 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.  28/2017 
Shkup  – Skopje,  July 2017 

www.visionsmagazine.org 
 

 



                                       V    i    z    i    o    n    e                            28 / 2017 

 

 4 

 



                                       V    i    z    i    o    n    e                            28 / 2017 

 

 5 

 

 

 
 
Përmbajtja/ Content 
 
Arsim shkencë ekologji planifikim hapsinor  
Education science Spatial planning ecology 

 
Mr.Sc.Lira MUSOLLARI 

The earthquakes in the area around adriatic sea,  

the causes and measures to reduce their negative consequences ……………..  13 

 
Mumen ABUARKUB, PhD,  

Influence of islam on the urban development of residential units …………… 23 

 

 
 

Arsim shkencë mjekësi  
Education science medicine 

 

 
Lujza GRUEVA & Slavco TOSEV 

Atypical presentation of pulmonary thromboembolism ……………………….. 41 

 

Lolita MITEVSKA & Emilija VELKOVA 

Quality of healthcare services and accreditation 

 of blood banks - to be accredited or not to be accredited ……………..  49 

 
Slavcho Toshev, Lujza Grueva 

Managing ulcers of diabetic foot ……………………………………….……..  59 

                                                                      

 
 
 



                                       V    i    z    i    o    n    e                            28 / 2017 

 

 6 

 
Arsim kulturë shkencë 
Education culture science 
 
 

Prof. dr. Irena NDOCI  LAMA 

Dante, Cervantes, byron and baudelaire into Albanian ……………………….. 71 

 

Ljubica KARDALESKA,  

Aleksandra KAROVSKA - RISTOVSKA 

Deciding to compensate or remediate with struggling readers …………  93 

 

Dr. Admira NUSHI 

Federico García Lorka and reception of its poetry in Albania .............  101 

 

Mr. Shadan RAMADANI 
The intercultural reflection in textbooks 

 of German as a foreign language in Macedonia  ………………….…….    115 

 

 

Kultura gjuhësore e komunikimit 
Culture and language communication 

 

 

Dr.Sc. Mevlud ALIJI 

The ethics of debate in islam ……………………………………………….… 127 

 

Dr. Sc. Bashkim ALIJI 

Islamophobic elements in the media  

threaten the Interreligious harmony ………………..………………............. 139 

 

 

 
Hulumtime juridike – politike 
Juridical political research 

 
Prof.As.Dr.Agron BEKA 



                                       V    i    z    i    o    n    e                            28 / 2017 

 

 7 

Special court in Kosovo - failure or international justice ……………………. 149 

 

Tatijana ASHTALKOSKA-BALOSKA 

Aleksandra SRBINOVSKA-DONCHEVSKI 

Achieving of transnational justice-challenge  

and condition on the way to EU ………………..……………….………….. 165 

 
Prof. Dr. Osman KADRIU 

For the Legal State ………….……….………………………………………     171 
 

Dr.Sc. Afet MAMUTI 

The role of the state and family  

in implementing the principle of special protection of children ………......……… 183 

 

Mr. sc. Irma BAJRAMI  

Parental responsibilities in the countries of the european union .......... 195 
 

Mr.Sc. Bahri CURRI 

Mjetet e zakonshme të goditjes  

së vendimit në procedurën kontestimore ……………………..……………….. 207 

 

Mr.sc Fisnike BEKTESHI SHAQIRI 

The influence of divortium on the contemporary  

concept of divorce in Republic of Macedonia ………………..……………….. 229 
 

Doc.dr. Agim Nuhiu 
Looking as a means of evidence in the contesting procedure ………….…….. 237 

 

Filip PETROVSKI  

Measuresconfiscation and extended confiscation …………………………….  243 

 

 

 

Hulumtime në Politikat e sigurisë dhe në kriminologji 
Research in Security Policies and criminology 

 
 

Bashkim SELMANI, PhD 

Nikolla SHABANI, PhD 

Protection of human dignity in criminal law ……………..…………….   255 



                                       V    i    z    i    o    n    e                            28 / 2017 

 

 8 

 

Natasha TODOROVSKA 

Stefan BUDJAKOSKI 

The collaborator of justice in the Macedonian criminal legislation … 267 

    
Mr.sc. Rrahman SYLEJMANI 
Criminal aspect of personal and material evidence ………………..………   275 

 

Mr. Sc Samir SALIEVSKI  

International cooperation in the fight against terrorism …………………..  285 

 
Dr.Sc. Harun TAHIRI 

Burim GASHI 

Korrupcioni dhe informaliteti  politik  në vendet në tranzicion ……………. 293 

 
Mr.Sc.  Xhemile SELMANI 
The origin of terrorizm on terror and international terrorizm ……….  301 

 
 
Persiatje socio – politike 
Socio - political rationale 

 
Dr.Sc. Juliana ZAHARIA 

Challenges of working with young people 

In the European Union, and the hour of Albania …………..……………….. 315 

 
Prof. Dr. Alba Robert DUMI     

Gresantina DEMAJ & Shejla DUMI 

The role of individual psychology in career management 

The performance index and its impact on the quality standard ……………..  325 
 

 
Hulumtime në ekonomi 
Research in economics 
 
Marija ZAREZANKOVA-POTEVSKA PH.D 
Most favorable financial instruments for entrepreneurship development …  337 



                                       V    i    z    i    o    n    e                            28 / 2017 

 

 9 

 

Dr.sc. Drita N. MALJICHI 

The gate to islamic finance ……………..………………..…………..………..  349 

 

Marina ARSOVSKA, PhD 

Role of clusters in enhancing competitiveness………………………………...  357 

 

Prof.Dr. Sejdefa DJAFCHE 

Prof. Dr. Temelko RISTEVSKI 

MA Bellma HADZHIKAMBER  

The rights of shareholders in the process of major deals ……………..    371 

 

Mrs. Mohamed ALHARARY ABOUB 

Managing sustainable development of organizations …………………....…    382 

 
Irena Ashtalkoska, PhD, Ass. Prof.  

Savo Ashtalkoski, PhD, Ass. Prof.  

The impact of conflict management on organizational performance …..….    393 

 

 
Marrëdhëniet ndërkombëtare  dhe diplomaci 
International relations and diplomacy 

 
Prof.Dr. Elena TODOROVA 

The future of the european union - the consequences of euroscepticism …… 405 

 

Dr.Sc. Bujar AHMEDI 

Negotiations as an important tool in the settlement of international disputes .. 415 

 

Ass. Prof. Ivica Josifovic, PhD;  

Ass. Prof. Zlatko Keskoski, PhD 

European union’s area of freedom,  

security and justice after brexit: consequences and future prospects ………   425          

 
Temelko RISTESKI, Nazmi MALIQI, Prof.Dr. Sejdefa DJAFCHE 

 Pathology of the government in the work of dr. Archibald reiss …..…  435 

 

Zorica Siljanovska, PhD 
Mirjana Matovska, PhD 

Placing an universal international  



                                       V    i    z    i    o    n    e                            28 / 2017 

 

 10 

standards for good corporate governance on international level ……..  447 

Marina ARSOVSKA, PhD 

Analysis of the policy of balanced regional  

development of Republic of Macedonia ……………………………….  453 

 
 

Retro, Memory, Event, Rersonalities 
 

 
Dr.Sc. Taxhedin BISLIMI   

Educational-teaching  condition of the muslim (Albanian)  

people during the kingdom of serbia (SKS) and communist  

rule and the role of ulama majlis for the education of the population ………  471 

 

Udhëzime për autorët ……………………………………….....…………….   483 

Упаство за авторите …………………………...............................................   484 

Instructions for authors  …..………………………………………………       485 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                       V    i    z    i    o    n    e                            28 / 2017 

 

 11 

 

Arsim shkencë ekologji planifikim hapsinor 
Education science Spatial planning ecology 

 
 

 



                                       V    i    z    i    o    n    e                            28 / 2017 

 

 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                       V    i    z    i    o    n    e                            28 / 2017 

 

 41 

                                                                             UDC: 616 . 24 – 005, 6/ . 7 
 
Lujza GRUEVA & Slavco TOSEV  

 

ATYPICAL PRESENTATION OF PULMONARY 

THROMBOEMBOLISM 

             

Abstract:The lack of pathognomonic signs and 

symptoms makes the diagnosis of pulmonary embolism 

(PE) difficult. Here, we report a case of a 72 year old 

women presented to the emergency department with 

angina pectoris and electrocardiography findings 

suspected for myocardial infarction. Having a patient 

that presents clinical signs and symptoms of Coronary 

arterial disease is hard to differentiate with the initial 

clinical exams. Myocardial infarction (MI) and 

pulmonary embolism (PE) are common causes of 

cardiopulmonary arrest and together constitute about two-thirds of out-of-hospital 

arrests of no immediate apparent cause. These entities may present with similar 

clinical features of chest pain, shortness of breath, hemodynamic instability, and 

cardiac arrest. Electrocardiograms (EKGs) may have striking similarities in these 

cases, sometimes not leading to the correct diagnosis. An important clue to 

differentiate the two could be the initial rhythm. 

 

Keywords: pulmonary thromboembolism, angina pectoris, atypical 

presentation  

 
Case report 
Introduction: The patient is a 72 year old women admitted to the hospital due to chest 

pain with irradiation to the neck and both arms, and abdominal pain and sickness. She was 
taking treatment for HTA regularly, but without medical history for coronary arterial disease. The 
patient underwent several clinical exams: 

Electrocardiography showed suspected signs for myocardial infarction (Picture1) 
 

                                                 
 University St. Cyril and Methodius, Medical Faculty, Cardiology clinic – Skopje 
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Laboratory findings showed positive enzyme status for coronary arterial disease 
 
Hgb 151, Er 4.8, Hct 0.45, Le 13…9.1, Tr 182…271, Glicemia 7.5, Urea 7.7, Kreatinin 

87, Na 141, K 5.1, CPK 112, CKMB 22, LDH 573, Д-димери: 4352...2682,  INR 1.06...1.98, 

aPTT 33, TT 31, TR 242, PT 13  
 
The patient was immediately proceeded to coronarography, but the results came 

back normal without any signs of CAB or MI. (Picture2) 

 
 
Because of the persistent symptoms, echocardiography was made and the 

results were positive for pulmonary arterial hypertension and enlarged right heart cavities 
(RA and RV).(Picture 3) 
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The diagnose of pulmonary embolism was clear after the echocardiography findings, 

and the adequate treatment was started. The patient underwent several other specific exams 
during her hospital admission.  

 
Doppler sonography of carotid arteries was normal, expected for the age of the 

patients (Picture4) 
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Doppler sonography of deep veins showed no signs of deep vein thrombosis  

(Picture 5) 

 
 
Pulmonary perfusion scan with 99mTc-MAA: dosage 185МBq showed segmental 

and sub segmental irregularity of the perfusion (Picture 6) 
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Pulmonary sequential inhalation scan 99mTc-MAA: dosage 380МBq showed 

clear scenographyc signs for significant pulmonary embolism (Picture7) 
 

 
 
CT angiography of arteria pulmonalis showed dilated pulmonary arteries, 

especially right basal, with inadequate loading in the distal parts of both pulmonary 
arteries.(Picture8) 
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Discussion 

Acute PE interferes with both the circulation and gas exchange. Right 

ventricular (RV) failure due to pressure overload is considered the primary cause 

of death in severe PE. PE may escape prompt diagnosis since the clinical signs 

and symptoms are non-specific.1 When the clinical presentation raises the 

suspicion of PE in an individual patient, it should prompt further objective 

testing.2 Computed tomography of the chest is the main diagnostic approach for 

the detection of PE, even though the echocardiography in this patient confirmed 

the presence of PAH and enlarged right atrium and ventricle which was crucial 

to diagnosing PE.3 High-risk PE, defined by hypotension, shock or RV 

dysfunction, is associated with a high mortality, particularly during the first few 

hours.4 Accordingly, it is important to commence effective therapy as soon as 

possible. In stable patients, therapy with unfractionated or low-molecular-weight 

heparin is recommended.5 According to current ESC guidelines, thrombolytic 

therapy is the first-line treatment (unless there are contraindications for 

thrombolysis) in addition to heparin for patients with high-risk PE presenting 

with cardiogenic shock and/or persistent arterial hypotension.6 

 

Conclusion 

A well-timed diagnosis and management of PE are necessary with the 

aim of decreasing mortality. Because of the lack of pathognomonic signs or 

symptoms, the diagnosis of PE remains vague. However, because of numerous 

atypical presentations, physicians must focus on other clinical features to include 

or exclude them as possible diagnosis. 
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                                                    UDC: 616. 379 – 008. 64 – 06 : 617. 586 

 

Slavcho TOSHEV & Lujza GRUEVA 

 

MANAGING ULCERS OF DIABETIC FOOT 

                                                                      

Abstract: During the lifetime, 20-25% of patients with diabetes will be 

healing ulcers (wounds) on the foot. Risk factors for these ulcers are: age, sex, 

duration of the diabetes, control of blood glucose levels, trauma or former 

deformities of the foot. The clinical examination is based on the assessment of the 

skin, the vascular, neurological, muscular and skeletal system of the legs. Early 

diagnosis, risk stratification and appropriate therapy are key to prevent the 

complications, before the amputation. 

The debridement of the wound, managing the infection and off-loading 

the surface where the ulcer is located are the most important principles of the 

treatment of the diabetic ulcers of the foot. Hyperbaric oxygen therapy and usage of 

contemporary products for the healing of the wound, (products with growth factor 

or platelet –rich plasma) are useful additional therapeutic medicines. Lowering of 

the pressure on the ulcer is a technique which speeds up the recovery, and is 

especially important in healing plantar ulcers. Deep infection of the foot is common 

in already appeared ulcers. The main components in the treatment are: surgical 

approach, antibiotic therapy, taking care of the wound, therapy for metabolic and 

other comorbidities, frequent assessment of the response of the treatment, 

orthopedic and podiatric management.  

Depending on the intensity of the infection, the infection can threaten the 

extremity or it can be an infection which does not threaten the extremity. In case of 

an infection which threatens the extremity urgent hospitalization and intensive care 

are necessary. Experiences in Canada and Australia where are implemented state 

programs for informing, early detection, risk categorization, and healing according 

to appropriate protocols has reduced the number of amputated legs in 10 years 

period in 50%. In Republic of Macedonia till now there is no center for diabetic 

foot, and the diagnosis and healing are managed in more institutions, it is not 

enough standardized, and patients lose lots of time from one to the other institution 

with which the curative effect is reduced.   

 

Keywords: diabetic foot, ulcers, debridement, off-loading, infection  

 
Вовед 

Улцерите на стапалото се главна компликација на шеќерната болест, со 

висок морбидитет, морталитет и цена на чинење на лекувањето.1 Годишната 

инциденција е околу 2%,  а расте во групата на  пациенти кои заздравеле од него, има 

                                                 
 University St. Cyril and Methodius, Medical Faculty, Cardiology Clinic - Skopje) 
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инциденција на повторно јавување од 30-40-% во првата година.2  Заради тоа нивната 

превеција е од голема важност. 

Американската Асоцијација на дијабетичари (ADA) презентирала дека до 

25% од пациентите со дијабетес во текот на својот живот ќе развијат улцери на 

стапалото, а кај 14-24% од оние кои имаат улцери ќе треба да се направи некаква 

ампутација на ногата. 3 

15-20% од пациентите со дијабетес во САД се хоспитализираат заради 

комплицирање на состојбата со дијабетичното стапало, а пациентите болни од 

шеќерна болест имаат 25 пати поголема шанса да завршат  со ампутација, од оние 

кои ја немаат оваа болест.4 

 

Ризик фактори 

Ризик фактори за развој на улцери на стапалато и ампутација на долните 

екстремитети претставуваат; возраста, полот, траењето на шеќерната болест, 

контролата на гликемијата, географската локација и социо-економскиот статус. 
5. 

Проблемите со дијабетичното стапало ретко се сретнуваат кај пациентите 

помлади од 40 години.Тие се значајно поприсутни кај оние кои се повозрасни од 50 

години. Сепак, траењето на болеста и контролата на шеќерот се поголеми предиктори 

за компликации на дијабетичното стапало отколку  самата возраст.  

Подолгото траење на шеќерната болест и лошата гликемиска контрола ги 

забрзуваат компликациите на стапалото.6 

Мажите со дијабетес, ако ги компарираме со жените имаат зголемен ризик 

за улцери на стапалото и ампутација.  

Во развиенитите земји 1/6 од пациентите со шеќерна болест во текот на 

својот живот ќе развијат улцери на стапалото, а инциденцијата е поголема во земјите 

во развој.7 Пациентите со дијабетес кои припаѓаат на пониските социјални слоеви 

имаат зголемен ризик за развој на компликации на дијабетично стапало, заради 

намалениот пристап кон ресурсите на превентивните програми како и кон 

соодветните обувки.  

Периферната невропатија, ослабената артериска циркулација, јавувањето 

на улцерите и инфекцијата се четирите најзначајни компликации кои се сретнуваат 

кај дијабетичното стапало.  

Присуството на траума и  претходни деформитети на стапалото значајно ја 

зголемуваат шансата за ампутација. 8 

Од нив најприсутна е дијабетичната невропатија. Таа е застапена кај околу  

90% од пациентите со улцери на дијабетичното стапало. 9 

Структуралните деформитети на стапалото, пред се равното стапало, halus 

valgus, канџасти прсти, Charcot остеоартропатија играат значајна улога во развојот на 

компликациите на дијабетичното стапало. Тие водат до зголемен плантарен 

притисок, односно се предиспонирачки фактори за јавување на улцери на стапалото. 
10 

 Главните општи, системски и локални ризик фактори за јавување на 

улцери на стапалото се прикажани на Слика 1. Локалните ризик фактори најчесто се 

поврзани со периферната невропатија. Таа е водечката причина за јавување на 

улцерите на стапалото. 45-60% од улцерите имаат чисто невропатска природа, додека 

до 45% имаат комбинирана невропатска и исхемична компонента. 11 Траумата на 
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стапалото, присуството на сензорната невропатија, како и користење на обувки во 

кои несодветно се гази се фактори кои водат до формирање на калуси и улцери на 

стапалото. 12 

Други фактори кои влијааат на јавување на улцери на стапалото се; 

траењетo на дијабетесот, лошата гликемиска контрола, дополнително присутни 

хронична бубрежна болест и ослабен вид. 12 

 

Третман на улцерот 

Дијабетичниот улцер на стапалото преставува тешка дијабетична 

компликација и нејзиното лекување бара мултидициплинарен пристап. Соодветниот 

третман на дијабетичните улцери на стапалото го намалува ризикот за подоцнечна 

ампутација на ногата.  

Клиничкиот преглед на ова стапало се базира на проценка на кожата,  

васкуларниот, невролошкиот и мускулоскелетниот систем.13 Дерматолошкото 

испитување подразбира визуелна инспекција на кожата од нозете и стапалото, 

посебно на неговата дорзална, плантарна, медијална, латерална и постериорна 

површина, со посебен осврт на ноктите и просторите помеѓу прстите.14 

Дебридементот на раната, водењето на инфекцијата, растоварувањето 

на површината каде се наоѓа улцерот се најзначајните принципи во третманот на 

дијабетичните улцери на стапалото. 15 

Хипербаричната оксигенска терапија, употребата на современите 

подукти за нега на раната, пред се факторите на раст се корисни дополнителни 

терапевтски средства.15 

 

Дебридемент 

Дебридемент представува отстранување на изумрените ткива и  крустите од 

улцерот и може да се класифицира како; хируршки, механички, ензимски, 

биолошки и автолитичен. Дебридeмент на некротичното ткиво кое најчесто се 

наоѓа на рабовите на раната се прави по нејзино длабоко чистење, апликација на 

топично средство за заздравување,  или по процедури за затворање на раната.16 Тој го 

подобрува заздравувањето со забрзана продукција на гранулационо ткиво 

Хируршкиот дебридемент, наречен и “оштар метод” е важна и ефективна 

процедура во водењето на улцерите на дијабетичното стапало.17 Хируршкиот 

дебридмент подразбира отстранување на изумрените ткива, додека здравите ткива 

при оваа интервенција се штедат, односно не се отстрануваат. Абцесите во 

дијабетичното стапало бараат брза инцизија и дренажа. Коските зафатени со 

остеомиелитис, инфекциите во зглобовите или гангрената на прстите бараат итна 

ресекција или парцијална ампутација.18 За оваа процедура најчесто се користат 

скалпери и таа е брза и ефективна во одстранувањето на хиперкератозата и 

изумрените ткива.19 Со користење на скалперовата оштрица под агол од 450  може да 

се отстранат сите невијабилни ткива и да  добие здраво, розево корито на улцерот.  

Со каутериузација на рабовите на раната овој процес може да биде уште поуспешен. 
20 

Механички дебридемен претставува неселективна метода на физичко 

отстранување на некротични маси и фрагменти од ткива (дебрис) од раната. Пример 

за механички дебридмент претставуваат; влажно/сува преврска, високо - 

притисочна иригација и whirpool терапија. Влажното/суво преврзување 
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предизвикува механичка сепарација на сувата темна краста која се одделува од 

кожата при вадењето на преверската. Високо - притисочната иригација се состои од 

миење на улцерот со вода под притисок. Со тоа се отстрануваат бактериите и 

некротичниот дебрис од раната, но може дополнително да се внесат бактерии во 

мекото ткиво. Whirpool терапијата представува друга форма на јака иригација со која 

се отстранува некротичното ткиво, дебрисот и ексудацијата од раната. Таа добро се 

применува во инфицирани рани, но не е погодна за оние каде има нежно 

гранулационо ткиво. 21 

Ензимскиот дебридемент подразбира топикална примена на 

протеолитички ензими како надополнување на лекувањето на хроничната рана. Се 

користат повеќе ензимски медикаменти и тоа; колагеназа добиена од морски ракови, 

колаген од крил, папаин, комбинација од стрептокиназа, стрептодорназа и декстран. 

Тие се во можност да ги отстранат некротичните ткива без да ги оштетат здравите. 

Иако релативно скап, ензимскиот дебридмент е индициран за исхемичните улцери, 

бидејќи  хируршкиот дебридмент кај овие пациенти може да биде многу болен. 22. 

Биолошки дебридемент се врши со користење на пијавици или стерилни 

ларви од муви. Тие имаат способност да  се хранат со површината на дебрисот, а 

здравото ткиво го оставаат интактно. Неколку студии имаат потврдено дека овој 

метод е корисен за елиминација на патогени бактерии резизитентни на медикаменти, 

пред се MRSA – methicilin-resistent Spathylococcus Aureus, од површината на улцерот. 
23 

Автолитичен дебридемент се сретнува кај влажни рани кои имаат 

нормална циркулација. Тој подразбира правење на преврски кои создаваат влажна 

средина во раната  со што се стимулира одбрамбениот механизам на пациентот 

(неутрофили, макрофаги) да го чистат девитализираното (мртво и нефукционално) 

ткиво со активирање на ензими од сопствениот организам. Автолизата се појачува со 

примена на соодветни премачкувања и преврски со хидроколоиди, хидрогели и 

филмови (медикаменти кои прават танок слој врз улкусот). Сите тие се високо 

селективни и не прават никакво оштетување на околното ткиво. 24 

На крајот треба да се спомне дека дебридементот, посебно “оштриот 

метод” значајно придонесуваат во прецесот на заздравување на раните, вклучително 

и дијабетичните улцери.25 

 

Растоварување на улцерот (Off loading) 

Растоварување на улцерот е техника со која се намалува притисокот  врз 

дијабетичниот улцер на стапалото што води до негово побрзо заздравување. 

Растоварувањето на површината на улцерот е посебно важна за плантарните улцери. 

Поголем брои на студии имаат потврдено дека зголемениот плантарен притисок 

значајно придонесува за јавување на плантарните улцери кај дијабетичните пациенти 
26. Сите деформитети на стапалото го зголемува ризикот за јавување на улцери 

посебно кога дополнително е присутна дијабетична периферна невропатија и 

несоодветно растоварување. Несоодветното растоварување на улцерот значајно 

придонесува за негово пролонгирано заздравување дури и во услови кога перфузијата 

во стапалото е  нормална 27. Бенефитот од растоварувањето на улцерот расте, а тоа е 

потврдено со студиите дека неговото повторното јавување е многу почесто во 

групата на пациенти кои немаат соодветно растоварено стапало (во зоните на висок 

притисок) Ова се случува и во случаите кога улцерот ќе затвори 28. 
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Најефикасен метод за растоварување представува растоварување со 

неподвижна- контактна излиена протеза  (non-removable total-contact cast - TCC). 
Toj се прави од ефтини матерјали, пластика или фиберглас (fast-seting fiberglas cast) 
27.  TCC е индициран за растоварување на улцер сместен на предниот и средниот дел 

од стапалото. Јака исхемија на стапалото, длабоки абцеси, остеомиелитис или слаб 

квалитет на кожата  (крта, многу нежна, сува) се абсолутна контраиндикација за 

примена на оваа техника. Таа работи на принцип на редистрибуција на плантарниот 

притисокот од предниот и средниот дел на стапалото кон петата. Тој овозможува 

комплетен одмор на стапалото које со неа има и некакви можности за движење. TCC 

го намалува отокот на стапалото, а  пациентите  со успех го прифаќаат, бидејќи не е 

многу комплициран и значајно не ја нарушува нивната дневна динамика 28. 

Клинички студии имаат потврдено дека постојат и други медикаменти кои 

се мачкаат на раната (топикални медикаменти) и имаат позитивен ефект на 

заздравувањето на улцерите.29 Постои метода која ја зголемува и кислородната 

сатурација на раната (хипербарична оксигенотерапија).     

Во топикланите медикаменти влегуваат креми кои содржат Фактори на 

раст (becaplermin gel, автологни тромбоцити) и се користат кај невропатичните 

дијабетични улцери, но се контраиндицирани кај инфицирани и некротични рани 30. 

Фактор на раст добиен од тромбоцити - Platelet derived grown factor - 

(PDFG)-beta, (becaplermin) e  топикална терапија, а се користи за третман на 

неинфицирани дијабетични улцери на стапалото. Се аплицира како крема еднаш 

дневно, а дебридементот се прави еднаш неделно 30. Почетните студии покажаа 

позитивен ефекта на becaplermin-от, но подоцнешните детектираа зголемена 

инциденција на канцер во оваа група, посебно ако се користат поголеми дози . Заради 

тоа Американската агенција за храна и лекови (US FDI) издаде предупредување кое 

го има на секое пакување на овој медикамент, а говори дека постои зголемен ризик за 

јавување на канцер ако се користат повеќе од 3 туби becaplermin 31. 

Плазма богата со тромбоцити (Platelet rich plasma - PRP) претставува 

автологен продукт естрахиран од плазмата на пациентот кој вклучува висока 

концентрација на тромбоцити во фибринска грутка кој се аплицира на површината на 

улцерот. Фибринската грутка се абсорбира за време на заздравувањето на раната, а 

прпоцесот може да трае трае со денови, а понекојпат и недели по апликацијата 32. 

Постојат лимитиран брои на студии кои потврдуваат дека се скратува 

времето на затворање на раната и забрзува процесот на заздравување кај оние 

пациенти кои користат platelet rich pasma(PRP), или platelet –  derived продукти. 

Сепак, потребни се повеќе и поквалитетени студии за да се подржи можниот 

позитивен ефект на овој метод во заздравувањето на дијабетичните улцери на 

стапалото 

Хипербарична оксигенотерапија се користи како дополнителен третман 

за хипоксични дијабетични улцери на стапалото 33. Третманот со хипербарична 

оксигено терапија вклучува интермитентна примена на 100% кислород под притисок 

поголем од онај  кој го има на 0 надморска височина (ниво на море). Постојат 

сигурни докази дека фибробластите, ендотелните клетки и кератиноцитите забрзано 

се делат во средина која е богата со кислород. Покрај тоа и леукоцитите поефикасно 

ги убиваат бактериите кога имаат поголема кислородна сатурација. Врз основа на тоа 

по сегашните препораки хипербаричната оксигено терапија може да се примени како 
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дополнителна терапија кај пациентите со интензивна меко-ткивна  инфекцијата на 

стапалото и остеомиелитис кој не реагира на класичниот третман 34 

 

Третман на длабоката инфекција на стапалото 

Длабоката инфекција на стапалото најчесто се случува како компликација 

на веќе јавениот улцер. Третманот бара брза инцизија и дренажа или дебридемент 

како и примена на антибиотици со широк спектар 35. Ако покрај инфекцијата има и 

гангрена или голем губиток на ткива, треба да се земе во предвид и можноста за рана 

ампутација на соодветно ниво за да не дојде до ширење на инфекцијата 36.  

Главни компоненти во третманот на  инфекцијата од дијабетичното стапало 

треба да бидат;  хируршкиот пристап, антибитичната терапија, грижата за 

раната, третманот на метаболните и други коморбидитети, честа проценка на 

одговорот од третманот, едукацијата на пациентот, превенцијата и ортопедското 

и подијатриско водење. 

Пациенти кои имаат инфекција која не го загрозува екстремитетот 

Овие пациенти во почетокот се водат амбулантски, а се хоспитализираат 

ако во период од 48-72 часа по примената терапија не дојде до подобрување, односно 

се влоши состојбата . Иницијален третман на претходно не лекуван пациент со 

инфекција која не ја загрозува ногата е фокусирана на стафилококи и стрептококи. 

Со антибиотична терапија се почува кога постои улцер. Тој се чисти и на него се 

прави дебридемент. Истовремено се прави и корекција на хипергикемијата и 

стабилизација на другите коморбидитети. Одговорот на третманот се проценува по 

48-72 часа . 

 

Инфекција која го загрозува екстремитетот  

Пациентите со инфекција која го загрозува екстемитетот веднаш треба да  

се хоспитализираат. Нивното водење подразбира хируршки третман, грижа за раната, 

антибиотичен третман, контрола на хипергликемијата, проценка на одговорот на 

третманот и следење на третманот.  

Почетниот треетман на инфекција која го загрозува екстремитетот бара 

примена на антибиотици со широк спектар кои го покриваат Stafillococcus aureus, 

групата бета на стептококи, ентеробактерии и анаероби 37. Хируршкиот третман 

треба што побрзо  да се направи 38. На инфицираното место треба да се направи 

дебридемент на раната, инцизија и дреенажа на апцесите, некротизирачкиот 

фасцитис и ампутација на гангренозното ткиво 39. Примерок од ткиво земен длабоко 

од раната се праќа за одредување на присутни патогени бактерии (култура), а потоа 

се прави антибиограм 40. Кога е можно коските зафатени со остеомиелитис треба да 

се отстранат и испрати примерок за микробиолошка култура и хистологија. Грижата 

за раната вклучува нејзино чистење, дебридемент и преврска. Кај сите клинички 

инфицирани дијабетични рани неопходен е антибиограм. За успешно третирање на 

длабоката инфекција на стапалото треба и соодветна грижа за раната 41.  

Иницијален чекор во антибиотичниот третман представува селекција врз 

основа на емпиричниот антибиотичен режим, како и проценката на интезитететот на 

инфекцијата се додека не се добијат резултатите од земената култура и антибиограм 
42. Емпириската терапија се базира на интензитетот на инфекцијата, достапните 

микробилошки податоци, пред се претходните култури и антибиограми, резултатите 

од локалната превеленција на патогени, посебно антибиотик резистентни соеви 43. 
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Факторите како што се цената, толеранцијата на пациентот, алергиите, можните 

ренални или хепатални оштетувања, начинот на администрација, мора да се земат во 

предвид пред да се одреди начинот на лекувањето на пациентот.  Благите и средни 

инфекции кои не го загрозуваат екстремитетот, најчето се предизвикани од еден 

предизвикувач, а тоа се; Staphylolcoccus aureus, Staphylococcus epidermidis и 

стерптококите 44. Благите инфекции кај пацинетите кои се имуно дефицитни треба да 

се третираат со антибиотици со широк спектар.  

Траењето на третманот зависи од интензитетот на инфекцијата. Се 

препорачува тој да трае 1-2 недели кога има блага до средна инфекција 45, а повеќе од 

2 недели кај посериозните инфекции 47. Кај остеомиелитис кај кој коската не е 

отстранета антибиотиоци се даваат 6-8 неделки во зависност од антибиограмот. Ако 

сите инфицирани коски се отстранети антибиотична терапија од 1-2 недели е деволна 

да ги контролира инфекциите во меките ткива .  

Контролата на гликемијата, електролитите, како и стабилизацијата на 

другите коморбидитети со изведува паралелно со лекувањето на инфекцијата. 

Проценката на одговорот на терапиајата треба континуирано да се прави. По 

заздравувањето на инфекцијата и улцерот стапалото мора интензивно да се следи, 

прави ризик стратификација по што со превзема соодветна превентивна или 

терапевтска процедура. Аспектите на превенцијата, едукацијата на пациентите, 

подијатриската грижа за стапалата и  растоварувањето на стапалото треба сериозно 

да се земат во предвид 46. 

 

 
 

Слика 1. Приказ на  општите, системските и локалните ризик 

фактори за јавување на улцери на стапалото ; Извор: Aдаптирано од  The 

Journal of Foot and Аnкle Surgery 2006;45(5 Suppl):S1-664 
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Состојба на пациентите со улцери на дијабетично стапало во 

Република Македонија  

Во денешни услови, во Македонија, раната детекција на дијабетичното 

стапало и лекувањето на улцерите на него се сврзани со многу проблеми заради; 

 Немање на комплетна дата база (регистар) во која ќе бидат вклучени 

сите пациенти со дијабетично стапало 

 Контролните прегледи за невропатија, присутна периферна 

артериска болест и деформитети на стапалото не се изведуваат во една институција, 

туку на повеќе места; Клиника за ендокринолија, Клиника за кардиологија, Клиника  

за неврологија,  Клиника за ортопедија, Институт за радиологија со што значајно се 

отежнува достапноста на пациентите до превентивните и терапевтските процедури. 

 Хируршкото лекување се изведува во различни институции; 

васкуларна хирургија, ортопедија, пластична хирургија, а засега таму не постои 

стандардизиран пристап по интернацинални препораки  

 Барокомората заради преоптовареност достапна е само за мал брои 

на пациенти со улцери на дијабетичното стапало 

 Поновите пристапи во лекувањето, односно примената на факторот 

за раст, плазма збогатена со тромбоцити, вештачката кожа за наши услови сеуште се 

многу скапи, а трошоците за нивна примена не се покриваат од фондот за 

здравствено осигурување 

 Растоварувањето на стапалото како етаблирана терапевтска 

процедура рутински се изведува  со примена на застарени методи и принципи, а 

трошоците од новите не се покриени од фондот за здравство 

 

Summary 

All of the mentioned above results in a long and exhausting wondering 

from one to another institution before the final diagnose is made, non-

standardized treatment, leading to severe complications (amputation) to be more 

frequent than in the countries that have developed preventive and treating 

approach. Because of this, it is necessary for our health system to provide Center 

for diabetic foot that will include specialists from different profiles and make the 

prevention and therapy on a higher level, with precise diagnoses and 

standardized treatment. 

The experiences of Canada and Australia, showed that the 

implementation of a state program for informing, early detection, risk 

categorization and treatment protocols (standardized) leads to reduced number of 

amputations of low extremities by 50%. 
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