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 наш
ите лекари во Светот   

Го ран Де ри мач ков ски е ро ден во би
тол ско то се ло Ку ку ре ча ни во 1980 го ди на, да 
би де док тор би ла го ле ма жел ба на не го ви от 
де до Ва не–во де ни ча рот, а тат ко му Бла гој и 
мај ка му Ви о ле та де но ноќ но ра бо те ле зем јо
дел ство за да мо же тој да се шко лу ва.

Во 1999 го ди на, по зав ршу ва ње на сред
но то учи лиш те, Де ри мач ков ски се за пи шал на 
Ме дицин ски Фа кул тет во Со фи ја. По две го ди
ни, та му ја за поз нал сво ја та соп ру га, Сла ва од 
Ки че во со ко ја има две де ца  Ра ја  8 го ди ни и 
Да ри о  3 го ди ни.

По зав ршу ва ње на фа кул те тот, од ја ну а
ри 2006 го ди на, Де ри мач ков ски ра бо тел ка
ко ма ти чен ле кар, а од ја ну а ри 2008 го ди на 
поч нал со спе ци ја ли за ци ја по уро ло ги ја на 
кли ни ка та по уро ло ги ја на  Алек сан дров ска 
бол ни ца. До де ка спе ци ја ли зи рал, про дол жи л 
да ра бо ти ка ко ма ти чен ле кар (ноќ ни сме ни и 
са бот но/не дел ни де жур ства). Има ло пе ри о ди 
ко га не си одел до ма по триче ти ри де на, од 
кли ни ка та ка де што спе ци ја ли зи рал одел на 
ра бо та и об рат но.

Спе ци ја лис т е од ап рил 2013 го ди на. До 
сеп тем ври 2014 ра бо тел ка ко уро лог спе ци
ја лис т во нај го ле ма та кли ни ка по уро ло ги ја, 
ка де и спе ци ја ли зи рал. Од сеп тем ври 2014, 
до де нес е во при ват но то здрав ство ка ко уро
лог спе ци ја лис т во две при ват ни бол ни ци: 
„Хил Кли ник”, Со фи ја и МБАЛ „Све та Со фи ја”, 
Со фи ја. Во мо мен тот под гот ву ва док тор ски 
сту ди и на те ма „Уро ди на ми ка кај па ци ен ти со 
бе нигна прос тат на хи пер пла зиjа”.

Ова е крат ка би ог ра фи ја на др Го ран Де
ри мач ков ски, ко ја на ли ку ва на на род на при
каз на за па тот до цел та и ус пе хот. Еве ка ко тој 
од го во ри на на ши те пра ша ња:

ЛВ: Што бе ше пре суд но за ва ша та од-
лу ка да сту ди ра те во Бу га ри ја? 

Д-р Го ран Де ри мач ков ски:  Пре суд
но за да се од лу ча м да сту ди ра м во Бу га ри
ја бе ше оп што то мис ле ње во то а вре ме де ка 
здрав ство то и ме дицин ско то об ра зо ва ни е во 
Бу га ри ја е на дос та ви со ко ни во, как во што е 
всушнос т и се га. Та ка, ту ка сум од сеп тем ври 
1999 го ди на, од мо ја та 19 го диш на воз раст. Со 

стек на ти те зва ња во Бу га ри ја ка ко оп шт ле кар 
и ка ко ле кар–спе ци ја лист, мо жа м да ра бо та м 
се ка де во Бу га ри ја, а от ка ко во 2007 го ди на, 
та а ста на член ка на ЕУ, би мо жел да ра бо та м и 
во дру ги те зе ми од Уни ја та. 

ЛВ: Во как ва здрав стве на инс ти ту ци ја 
ра бо ти те ка ко ле кар, на кој од дел и да ли 
сте за до вол ни од ус ло ви те за ра бо та ко и 
ги има те та му?

Д-р Го ран Де ри мач ков ски: Од сеп тем
ври 2014, до де нес сум во уро лош ки кли ни ки 
ка ко уро лог спе ци ја лис т во две при ват ни бол
ни ци, во Со фи ја „Хил кли ни к и МБАЛ „Све та 
Со фи ја. Усло ви те за ра бо та се ед ни од нај до
бри те, не са мо во Р. Бу га ри ја. Се кој днев но из
вршу ва ме опе ра тив ни ин тер венци и на ни во 
ка ко и во дру ги ев роп ски кли ни ки. Из вршу ва
ме ла сер ски опе ра ци и на прос та та, ла сер ско 
крше ње ка мен во ури нар ни от тракт. Кли ни
ка та рас по ла га со единстве ни от во Бу га ри ја 
зе лен ла сер за прос та та, сис те м за Fusion би
оп сиjа на прос тат на та жлез да, ка ко и со апа
ра ту ра за це лос на уро ди на мич на ди јаг нос
ти ка. Во „Хил кли ник”, се кој ме се ц опе ри ра ат 
двајца од нај ре но ми ра ни те уро ло зи во Ев ро
па, др Фер нан до Го мез Сан ча  ек сперт во ла
сер ски те опе ра тив ни ин тер венци и на прос
тат на та жлез да и проф. Јен с Уве Штол цен бург, 
ек сперт во ла па ро скоп ски те и ро бо ти зи ра ни 
опе ра тив ни ин тер венци и во уро ло ги ја та. 

ЛВ: На ко е ни во е уро лош ка та деј нос т 
та му, во од нос на та а ко ја кај нас се прак-
ти ку ва? 

Д-р Го ран Де ри мач ков ски: Ни во то, ка
ко што ка жав е дос та ви со ко, не са мо за Бу га
ри ја. Рас по ла га ме со нај сов ре ме на апа ра ту ра 
за ди јаг нос ти ци ра ње и трет ман на уро лош
ки те за бо лу ва ња. И во Ма ке до ни ја, ни во то на 
уро лош ка деј ност, ис то та ка, се зго ле му ва со 
се ко ја из ми на та го ди на.

ЛВ: Кол ку, спо ред вас, е важ на уро ло-
ги ја та и са ми от трет ман кај па ци ен ти те? Се 
слу чу ва ат ли и та му ле кар ски греш ки?

Д-р Го ран Де ри мач ков ски: Уро ло ги
ја та е ос нов на хи руршка спе ци јал ност, и се 

раз би ра, де ка е мно гу важ на 
за па ци ен ти те. Во по след ни те 
го ди ни, по ра ди чес тaта при
ме на на сов ре ме ни те тех но ло
гии, ка ко ла се ри те и ро бо тот 
за опе ра тив ни ин тер венции, 
ка ко и дру ги сов ре ме ни апа
ра ти за диjаг нос ти ка, драс тич
но го по до брив ме ус пе хот. во 
од нос на точ но и нав ре ме но 
диjаг нос ти ци ра ње, ка ко и ус
пеш но ми ни мал но ин ва зи вен 
трет ман на на ши те па ци ен ти. 
Со то а го на ма лив ме и бол
нич ни от прес тоj. Има ме па ци
ен ти ко и што ги ис пи шу ва ме 

след ни от ден. 
Се ка ко де ка има и ле кар ски греш ки, и ќе 

има.. Важ но е да се от кри ја т на вре ме, за да се 
ко ри ги ра ат и да не се со се ри оз ни по след ици 
за па ци ен ти те. Со се коj из ми на т ден во опе ра
ци о на са ла, и со по мош на сов ре ме на та тех
ни ка што jа има ме, ка ко и со кон ти ну и ра на та 
обу ка во стран ство, гле да ме де ка греш ки се 
слу чу ва ат се по мал ку.

ЛВ: Кол ку та мош ни от здрав ствен сис-
те м по ла га на кон ти ну и ра на та ме дицин-
ска еду ка ци ја на ле ка ри те и ко и се при до-
бив ки те на ле ка ри те од про фе си о нал на та 
на об раз ба?

Д-р Го ран Де ри мач ков ски: Бу гар ско
то уро лош ко друш тво и Ле кар ска та ко мо ра 
на Бу га ри ја овоз мо жу ва ат то а да се слу чу ва. 
Ис то та ка, бол ни ци те се по чес то пра ќа ат сво и 

ле ка ри за до пол ни тел ни спе ци ја ли за ци и во 
стран ство.

ЛВ: Имав те ли мож нос т до се га да во-
о чи те раз ли ки во нив ни от и во на ши от 
здрав ствен сис тем, ме ѓу та мош ни те и ов-
деш ни те ле ка ри?

Д-р Го ран Де ри мач ков ски: По след ни
те го ди ни чес то се сре ќа ва м со мо и ко ле ги 
од Ма ке до ни ја, би ло да е то а во Ма ке до ни ја, 
на сим по зи у ми и кон гре си, ор га ни зи ра ни од 
на ше то Ма ке дон ско то уро лош ко друш тво, 
или пак, на кон гре си и во Бу га ри ја. Дос та мо и 
ко ле ги уро ло зи од Ма ке до ни ја при сус тву ва ат 
на кон гре си те во Бу га ри ја. 

Кај нас здрав ни от сис те м не доз во лу ва 
да се ра бо ти на по ве ќе од ед но мес то. Ту ка не 
е та ка. Се кој што са ка и има вре ме и мож ност, 
мо же да ра бо ти на по ве ќе од ед но мес то. На 
при мер, ос вен во две те при ват ни кли ни ки, 
два па ти во ме се цот па ту ва м и кон сул ти ра м 
па ци ен ти со уро лош ки за бо лу ва ња во гра дот 
Пет рич, на око ло 200 км од Со фи ја и во гра дот 
Ви дин, на око лу 250 км од Со фи ја. 

ЛВ: Со ра бо ту ва те ли со ва ши те ко ле-
ги во Ма ке до ни ја?

Д-р Го ран Де ри мач ков ски: Да, се ка ко, 
ка ко што ве ќе спо ме нав, ос вен сред би те по 
на уч ни фо ру ми, со го ле м дел од мо и те ко ле ги 
од Ма ке до ни ја, дос та од нив и мо и при ја те ли, 
раз ме ну ва ме ис кус тва и мис ле ња за по доб ра 
ди јаг нос ти ка и трет ман на на ши те па ци ен ти. 
И не са мо тоа, сред би те не ко гаш се на ка фе 
или пи во, чис то при ја тел ски.

ЛВ: Как ва е Со фи ја за про фе си о нал на 
ра бо та ка ко ва ша та–ле кар ска, а как ва е за 
жи ве е ње?

Д-р Го ран Де ри мач ков ски: Со фи ја е 
сме не та за по след ни те 20 го ди ни. Не ма ниш
то од 1999 го ди на ко га прв па т дој дов ту ка. Се 
раз би ра, сме на та е кон по доб ро и мо жа м да 
ка жа м де ка Со фи ја е еден ев роп ски град на 
држа ви те од ЕУ.

ЛВ: Ва ше се кој дне вие?
Д-р Го ран Де ри мач ков ски: Де нот ми 

поч ну ва во 7 ча сот, ги ос та ва м де ца та на учи
лиш те или дет ска гра ди на. Па тот кон бол ни
ца та ми од зе ма око лу 3040 ми ну ти. Ра бо та та 
ми поч ну ва во 8 ча сот, а кра јот на ра бот ни от 
ден не е со фик си ран час, ка ко кај дру ги те 
про фе сии. Та а вклу чу ва, ам бу лан тни прег ле
ди, кон сул та ци и и опе ра тив ни ин тер венции. 
Та ка е од по не дел ни к до пе ток. До пол ни тел
но, два ви кен да во ме се цот сме ан га жи ра ни 
со опе ра тив ни ин тер венци и со на ши те ко
ле ги и учи те ли, др Фер нан до Го мез Сан ча и 
проф. Јен с Уве Штол цен бург. 

Хо би од де те ми е фуд ба лот. На по че ток 
иг рав  во ФК „Свет лост“ во род но то се ло Ку
ку ре ча ни, па по то а на фа кул тет во фуд бал ски
от тим на фа кул те тот, а се га се коjа не де ла со 
приjа те ли те. По след ни те не кол ку го ди ни, се 
„за па лив” по сну кер, фер иг ра и су пер спорт. 
По се ту ва м тур ни ри ко га има м мож нос т со 
поз на ти свет ски сну кер иг ра чи. По след на та 
го ди на ду ри учес тву вав во Бу гар ско то држав
но првен ство по сну кер.

ЛВ: Да ли  раз мис лу ва те да се вра ти те да 
ра бо ти те во Ма ке до ни ја?

Д-р Го ран Де ри мач ков ски: Раз мис лу
вам. Пред го ди на и пол се здо бив со ли ценца 
за ра бо та ка ко уро логспе ци ја лис т и во Ма ке
до ни ја. По след на та го ди на прв па т прак ти ку
вав во ед на при ват на бол ни ца во Скоп је и во 
Би то ла, ка ко уро логкон сул тант, до а ѓав ед наш 
ме сеч но. Имав иде ја по чес то да до а ѓа м во Би
то ла за прег ле ди и кон сул та ции, а по доц на и 
за ин тер венции. За жал, бав ни от здрав ствен 
сис те м во Ма ке до ни ја ми по ка жа де ка то а е 
не воз мож но.

Ин тер вју со д-р го рАн де рИ МАч Ков сКИ, спе цИ јА лИс т уро лог, со ФИ јА, Бу гА рИ јА

КО ГА СО НОТ СТА НУ ВА РЕ АЛ НОСТ-
ОД МА ТИ ЧЕН ЛЕ КАР ДО УС ПЕ ШЕН УРО ЛОГ

уро ло ги ја та е ос нов на хи руршка спе ци јал нос т и мно гу е 
важ на за па ци ен ти те. во по след ни те го ди ни, по ра ди чес тa 
при ме на на сов ре ме ни те тех но ло гии, ка ко ла сер и ро бот за 
опе ра тив ни ин тер венции, ка ко и дру ги сов ре ме ни апа ра ти 

за диjаг нос ти ка, драс тич но го по до брив ме ус пе хот, во од нос 
на точ но и нав ре ме но диjаг нос ти ци ра ње, ка ко и ус пе шен ми

ни мал но ин ва зи вен трет ман на на ши те па ци ен ти


