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ПрограматаИнтеррегИПАЦБЦ„Грција-РепубликаСевернаМакедонија2014-
2020“епрограмазапрекуграничнасоработкакофинансиранаодЕвропската
унијаворамкитенаИнструментотзапретпристапнапомош(ИПАII).Целта
на стратегија на Програмата е „да се зајакне територијалната кохезија
прекуподобрувањенаживотниотстандардиможноститезавработување
продолжувајќи да се  почитува животната средина и со користењето на
природнитересурсизанадградбана туристичкиотпроизвод“.COMETECH
се спроведува со партнерство составеноодпет партнериоддвете земји
учеснички:

Проектот COMETECH има за цел да го реши проблемот со несоодветен
пристап до услугите на здравствениот систем за луѓето кои живеат во
изолиранизаедницивопрекуграничнитеобластиГрција-РепубликаСеверна
Македонија.Проектотќевоспостави4единицизае-здравје - 2восекоја
земја -воизолираниилишенизаедници,соработувајќиеднисодруги,со
целвоведувањена„Континуитетнагрижа“вопограничниотрегионпомеѓу
РепубликаСевернаМакедонијаиГрција.Задасепостигнегоренаведеното,
медицинскитепомагаласпособнизателемедицинасеапсолутнонеопходни.

ПроектотCOMETECHпредвидувапридонесзаподобрувањеназдравствените
услуги на двете земји во заеднички регионшто е значително економски
занемарен. Предностите на континуитетот на грижата за метаболичките
болестипрекупроектотзателемедицина(COMETECH)сеследниве:

• Намалувањенабројотнанедијагностициранислучаинадијабетес
• Намалувањенаморбидитетотиморталитетоткакорезултатнахронични

компликациинадијабетес
• Надградбанаквалитетотнамедицинскитеуслуги
• Намалувањеназдравственатаценазаметаболичкизаболувања

Оригиналнотовреметраењенапроектотбеше24месеци.Сепак,конечното
времетраењенапроектоте42месеци.

1. Вовед - цел на проектот COMETECH 

Партнер
број

Именапартнерот Држава

LB  
(PP1)

ИнтернационаленХеленскиУниверзитет
(ИХУ)
(Поранешноиме:Александартехнолошки
образовенинститутнаСолун)

Грција

PP2 ПрефектурнатаопштаболницавоЛерин Грција

PP3 МедицинскоздружениенаСолун Грција

PP4 КлиничкаБолницаБитола РепубликаСеверна
Македонија

PP5 ОпштаБолницаВелес РепубликаСеверна
Македонија
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Според имплементацијата на пилот-планот, 1000 пациенти ќе бидат
прегледани,400пациентивоСолун,200пациентивоЛерин,200пациенти
воБитолскатаболницаи200пациентивоболницавоВелешкатаболница.
Прегледот на пациентите ќе следи одредена наредба и постапката на
испитувањеќебидеспецифичнаипредодредена.

Првичнопопречекот,пациентотќебидедеталноинформиранзапроцесотна
скринингидоколкутој/таасесогласидаучествувавопостапката,тој/тааќе
гопотпишеинформираниотобразецзаписменасогласност.Информираниот
образецзаписменасогласностенапишаннајазикотнапациентотзадаможе
целоснодасеразбереидасесогласидаучествувавопостапката(ПРИЛОГ1).
Послеизвестенатаписменасогласност,ќеследибележењенадемографијата
(возраст,полисл.)иминатaмедицинскаисторија,матичниотбројнаместо
името на пациентите ќе се запише заради заштита на лични податоци. 

Медицинскиотпреглед-сокористењенамедицинскипомагала-ќеследи:

Списокотнамедицинскипомагалае:
1. Антропометарсобезжиченпреноснаподатоци(БМИкалкулатор)
2. Безжичнателеснавага
3. Систем-уредзаследењенаглукозатавокрвта
4. СистемзаследењенаHbA1c
5. Електронскистетоскоп
6. 12каналенЕКГсомонитор
7. Спирометар
8. Уред за набљудување на крвниот притисок со пресметка на 

брахијалниотиндекснаглуждот(ABI).
9. Скенерзастапала
10.Напреден уред за набљудување на гликирани крајни производи 

(ЧИТАЧНАВОЗРАСТ)
11.Немидријатичнаретиналнакамера
12.Пулсеноксиметар

Во ПРИЛОГ 2, списокот и карактеристиките на медицинските помагала. 

Подолу можете да видите подетален опис на уредите и постапката за
испитување.

2. Краток опис и функционалности на медицински 
помагала. Извршете преглед со андроид уредот. 
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2.1. Вклучете го Bluetooth-от 

2.2. Најавување на Vida24 cometech апликацијата 

Пред да ја отворите апликацијата, проверете дали сте го вклучиле Blue-
tooth-отнавашиотуред.Виеморатеда:

1. Одитево„Поставки“одменитозавашиотуред
2. Одитево„Bluetooth“
3. КонечнопоставетегоBluetooth-от„Вклучено“

Комуникацијата со Bluetooth сега е овозможена и вашиот уред може да
комуницирасодругиуредисоовојвидкомуникација(Bluetooth).

ЗадавлезетевоVida24cometechапликацијата,изберетејаиконата
одменитосоапликации.
 
Се појавува следниот воведен екран, а потоа почетната страница на
апликацијата.
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Налеватастранаодекранотеменитосоапликации,какоследново:

• Корисници
• Историја
• Медицинскитестови
• Синхронизирај

Следнитекопчињасеприкажанигоредесноодекранот:

Кликнетенаиконата/копчетоодменитозадапристапитедофункцијатапо
вашизбор.

Известување 
за одговори 
сè уште не е 
примено 

Овааиконастанувацрвена,акоимаодговориво
центаротvida24штосèуштенесепреземенина
таблетот. 

Поставки Пристапете до менито Поставки, како што е
деталноприкажаноподолу(Поставки)
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2.3. Корисници   

Изберетегоменито„Корисници“задасеприкажеследниотекран,кадешто
иматеможностдадодадетенова корисничкадатотека, дапребаруватеи
даизберетепостоечкакорисничкадатотекаилидауредуватекориснички
профил.

Зададодадетеновкорисник,изберете“Додај”.Напочетокотсеприкажува
пораката со која се бара ваша согласност. Откако ќе ја прифатите, се
прикажуваобразецкакоштоеприкажанонасликатаподолу:
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Пополнете ги потребните информации и изберете го копчето “Зачувај”.
Корисничкатадатотекаекреирана.

За да изберете една од веќе регистрираните датотеки, движете се нагоре
и надолу во списокот со имиња, кои се прикажуваат по азбучен ред.
Алтернативно,задајапребаруватедатотекатанакорисникот,пополнетеги
иницијалитенапрезиметонакорисникотвосоодветнотополеипритиснете
гокопчето“Барај”.
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2.4. Медицински тестови    

Изберетејадатотекатанакорисникотсокликнувањенаиметонакорисникот
ипотоа,одстраничнотомеништосепојавува,изберете„Избери“,какоштое
прикажанонасликатаподолу.

Од истото мени изберете „Уреди“ за да го уредите избраниот кориснички
профил или „Изјава за резистенција на согласност“ за да се потсетите на
изјаватазасогласностнакорисникот.

ВНИМАНИЕ!Задагонаправитењето,првоморадајаизберетекорисничката
датотека.Проверетедалистејаизбраледатотекатанакорисникотштосакате
дајаиспитате.

За да извршите преглед, следете ја постапката подолу: За да извршите
преглед,следетејапостапкатаподолу:
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1. Одетевоменито„Медицинскитестови“одглавнотоменинаVida24come-
techапликацијата.

2. Изберетеготестотштосакатедагонаправите.
3. Изберетејапричинатазапосетатанаиспитаникот,какоштоеприкажано

насликатаподолу:

4. Изведетеготестотследејќигиупатстватанавашиотекран. 
ВНИМАНИЕ!ЗадапродолжитесотестотсокористењенаBluetooth
медицинскиуред,проверетедалиевклученBluetooth-отнаAndroid
уредот.
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5. Когатестотезавршен,можетедадодадетевашикоментариштоќе
гопридружувааттестот.Потоарезултатитесеприкачуваат.

6. Доколкуимапристапдоинтернет,прегледотсеприкачуваведнаш
воvida24центарот.Инаку,тестотезачуванлокалноиможедасе
прикачиподоцна,когаќебидедостапнаинтернет-врска. 

7. Кога тестот е завршен, изберете го копчето за враќање 
задасевратитенаглавнотомениWhenthetestiscompleted,select
thereturnkeytoreturntothemainmenu.
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2.4.1.  Антропометар (висина, стадиометар)  

Човечкависинаилирастерастојаниеоддолниотделнастапалатадоврвот
наглаватавочовечкототело,стоејќиисправено.

Мерењето на висината е важно, бидејќи висината е тесно поврзана со
здравствените компоненти, како што е очекуваното траење на животот.
Студиитепокажуваатдекапостоикорелацијапомеѓумалиотрастиподолгиот
животенвек.Личностисомалраст,истотака,имаатпоголемаверојатност
даимаатпонизоккрвенпритисок,намаленризикодвенскаинсуфициенција
и со помала веројатност да се здобијат со рак. Мерењето на висината е
истотаканеопходнозадасепресметаБМИ,најчестиоткористениндикатор
за проценка на дебелината. Според резултатите од БМИ, пациентот е
класифициранкакосонормалнатежинаилисопрекумернатежинаиликако
дебел.Познавајќијаблискатаврскапомеѓудебелинатаидијабетесмелитус,
какоикардиоваскуларнитеболести,можедасепрезематсоодветнимерки
восекојслучај.

Антропометарот што го користиме во проектот COMETECH е модел SECA
264, е 5 кг електронски уред за мерење на висина со голема точност. Се
испорачувасобатерија,меренопсегод30-220см.Истотака,секарактеризира
соSECAФранкфуртскаталинијанаглавата,осигурувајќидекапациентотево
вистинскатапозицијаисотоапридонесувазадобивањеточнимерења,бело
позадинскоосветлувањенаЛЦД-дисплејотнаглаватаинелизгачкагумена
подлогасопозициониранапета.

Мерачотзависинатребадасекалибриразаточностапредсекоемерењена
висинатасоупотребанапознатстандардизиранпредметнависина.Мерачот
зависинатребадасепоставинарамен,неврзанделодподотинарамендел
одѕидот.

Постапката е брза и лесна: здравствениот професионалец го притиска 
копчето за вклучување на уредот и пациентот стои на платформата на 
антропометарот.

Лицетопрвотребадагисоблечечевлитеиистотакадаотстранигломазната
облека што го отежнува стоењето рамно на ѕидот. За да може точно да
се измери, пациентот мора да застане исправен со поглед право напред,
линијатанавидотибрадататребадабидатпаралелнисоподот,стапалата
рамнинаподотсопотпетицитенаспротиаголоткадештосеспојуваатподот
иѕидотиглавата,раменатаизадникотгодопираатѕидот.Тој/таастоисо
минималнодвижењесорацетепокрајнего.Мерењатанависинатаможеда
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Позавршувањетонапрегледот,резултатотавтоматскиќесепренесеисними
на платформата на софтверската апликација. Ако тоа не е случај, тогаш
резултатитеможетедагивнесуватерачно.
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2.4.2.  Телесна вага

Мерењетонателеснататежинаемногуважноиовазаедносомерењетона
висинатаќебидатпрвитечекоринамедицинскиотпреглед.Доброепознато
декапрекумернататежинаможедавлијаенаризикотналицетодаразвие
низа здравствени состојби, вклучувајќи дебелина, дијабетес тип 2, висок
крвенпритисокикардиоваскуларниболести.

Мерењето на телесната тежина е потребно за пресметка на индексот на
телеснамаса(БМИ),штоемногуважнодасепресмета.

Според резултатите од БМИ, пациентот е класифициран како нормална
тежина,иликакопрекумернатежинаиликакодебел.Познавајќијаблиската
врскапомеѓудебелинатаидијабетесмелитус, какои кардиоваскуларните
болести,можедасепрезематсоодветнимеркивосекојслучај.

Електронската безжична телесна вага, Model I Health Core, освен мерење
нателеснататежина,можеда гиизмерииБМИ (индекснателеснамаса),
виткост, коска, мускулатура, телесна маст на вода и висцерална маст.
Истотака,дасепроценивнесотнакалориидневно,дасеприкажесобната
температураивлажноста,дасеследатподатоци,графиконииисторија,дасе
чуваатнеограниченимерења,дасесподелуваатмедицинскитеподатоцина
пациентотсонеговиот/нејзиниотздравственработникилисемејствоидасе
обезбедатичуваатподатоците.

Постапката е брза и лесна: здравствениот професионалец го притиска
копчето за вклучување на уредот и пациентот застанува на платформата
на телесната вага. Лицето стои со минимално движење со рацете покрај
себе. Чевлите и вишокот облека треба да се отстранат. За да се подобри
веродостојноста,мерењатанатежинатаќесеодвиваатнаутро,иливослучаи
когатоанееможно,тогаш6часапојадење.Тежинатанателотоможедабиде
подвлијаниенатечностивомочниотмеур,такаштомерењатанатежината
ќесеодвиваатоткакоќесеиспразнимочниотмеур.
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По завршувањето на испитувањето, резултатот автоматски ќе се пренесе
иснимивоплатформатанасофтверскатаапликација.Аконеетака,тогаш
резултатитеможетедагивнесуватерачно.



CO
M

ET
EC

H

17

2.4.3. Уред за следење на глукоза во крвта (шеќер во крвта)   

Глукозатаеедноставеншеќериприближно4грамаглукозасеприсутниво
крвтаначовекоттежок70килограмивосекоевреме.Глукозатаеглавното
гориво за производство на енергија во човечките клетки. Глукозата во
крвтакајчовекотможедабидеглавноодцрниотдробилиможедасеземе
од храната. Глукозатаможедасепренесеодцреватаилицрниотдробво
другитеткивниклеткивотелотопрекукрвотокот.Внесувањетонаглукоза
во клетките првенствено е регулирано со инсулин, хормон произведен
во панкреасот. Нормално, нивото на гликоза во побрза состојба е 85-
100mg/dl и 2 часапо јадењееоколу140-180mg/dl.Аконивотонашеќер
во крвта е високо, ова се нарекува хиперглукемија. Најчеста причина за
хиперглукемија е дијабетес. Долготрајната хиперглукемија предизвикува
многу здравствени проблеми, вклучувајќи срцеви заболувања, рак,
оштетување на окото, бубрезите и нервите. Значи, многу е важно да се
измератнивотонаглукозавокрвта,особенокајлуѓетосодијабетесмелитус. 

Уредотзаследењенаглукозатавокрвта,моделGlucoMen,енајсовремена
електронсканаправасоголеминакојајасобиравоџеб.

Постапката е брза и лесна: здравствениот професионалец го замолува
пациентотдаседнеијаобјаснувапостапката.Потоагимиерацетеистава
ракавици.Изберетејастраницатазапримерокодкрв:обичноодстранатана
прстот,номожедасекористиракатаилибутот.Користетепамуксоалкохол
за чистење на местото и оставете го алкохолот да се исуши.Мала капка
крв,добиенасобоцкањенакожатасоланцет,сеставанаеднократналента
затестирање.Вметнете јатестлентатавомерачотнаглукоза,следејќиги
упатствата.Користетелентазаеднократнаупотребаилиуредзаврзување
задаземетекрвидајаставитевоконтејнерзачувањенакрвта.Нанесете
јакрвтаналентатазаиспитувањенаправиленначин.Ставетегопамукот
со алкохол или парче газа надместото и држете го таму, или оставете го
пациентот да го држи таму додека не престане крварењето. Следете го
вишокот крварење. Отстранете ја целата користена опрема безбедно, во
согласностсополитикитезаздравственазаштита.
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По завршувањето на испитувањето, резултатот автоматски ќе се пренесе
иснимивоплатформатанасофтверскатаапликација.Аконеетака,тогаш
резултатитеможетедагивнесуватерачно.
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2.4.4.  Систем за следење на HbA1c

Тестот за хемоглобинА1 c (HbA1c) јамериколичинатанашеќерво крвта
(глукоза) прикачена на хемоглобинот. Хемоглобинот е дел од црвените
крвни клетки што пренесува кислород од белите дробови до остатокот
од телото. Тестот за HbA1c покажува колкава е просечната количина на
глукозаприкаченанахемоглобинвопоследнитетримесеци.Тоаепросек
од тримесеци, бидејќи тоа е типично колкудолгоживеатцрвените крвни
клетки.ТестотзаHbA1cможедасекористизапроверканадијабетесили
предијабетес и за следење на контролата на глукемијата кај пациенти со
познатдијабетесмелитус.НормалнатавредностзаHbA1cе<6,5%.Уредотза
набудувањеHbA1c,моделАfinion-2Analyzer,енајсовременмедицинскиуред
замерењенахемоглобинA1c(HbA1c).Неговататежинае4кг,големинатае
20cmx19cmx33cm,дисплејвобојанадопириуредзалесноракување.

Постапката е брза и лесна: здравствениот професионалец го замолува
пациентот да седне и ја објаснува постапката. Потоа измијте ги рацете и
ставете ракавици. Изберете ја страницата за примерок од крв: обично од
странатанапрстот,номожедасекористиракатаилибутот.Користетепамук
соалкохолзачистењенаместотоиоставетегоалкохолотдасеисуши.Мала
капкакрв,добиенасобоцкањенакожатасолансет,сесобирасоинтегриран
уредзаземањемостри.Следниотчекоредагопоставитеуредотзаземање
мостривотесткасетатаидагопоставитетесткасетатавоанализатороти
дагозатворитекапакот.Обработкатазапочнуваавтоматскиирезултатите
седостапнизанеколкуминути.  

По завршувањето на испитувањето,
резултатот автоматски ќе се
пренесеиснимивоплатформатана
софтверската апликација. Ако не е
така,тогашрезултатитеможетедаги
внесуватерачно.
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2.4.5. Електронски стетоскоп 

Стетоскопот е акустичен медицински уред за аускултација или слушање
на внатрешните звуци на човечкото тело и тој е основната опрема на
здравствениот работник. Често се користи за слушање на белодробни и
срцевизвуци.Исто такасекористизаслушањенацреватаипротокотна
крввоартериитеивените.Вокомбинацијасосфигмоманометар,најчестосе
користизамерењенакрвниотпритисок.

Електронскиотстетоскоп,3M™Littmann®ElectronicStethoscopeModel3200,
е безжичен уред во кој звуците се пренесуваат електронски, обезбедува
намалувањенабучавата,подобрувањенасигналотивизуелениаудиоизлез.
Секористикакодијагностичкопомагалокакоделодфизичкатапроценкана
пациентот.Електронскиотстетоскоп3M™Littmann®Model3200комбинира
технологијазанамалувањенаамбиенталниотшумиодликизапригушување
набучаватаодтриењесозасилување,Bluetooth®технологијаицелоснонов
корисничкиинтерфејс,занапреднонивонаизведбаилеснаупотреба.

Постапка на преглед: Задаможеклиничкиотпрегледуспешнодасезаврши,
неопходнаесоработкамеѓулекарипациентипациентотморадагиследи
упатстватаналекарот,какоштоесоблекувањеакоепотребно,лежењена
каучот,длабокивдишувањаисл.Звуцитенааускултациитесепренесуваат
безжичновокомпјутероткадештоеинсталирансофтверотLittman.

По завршувањето на прегледот, резултатот ќе биде пренесен и заведен
во софтверот Littman. Потоа можете да го прикачите на платформата на
апликацијата според постапката опишана во Третиот дел во делот 7.4.
Додадетепреглед



CO
M

ET
EC

H

22

2.4.6.Електрокардиограм (ЕКГ) 

Тестотзаелектрокардиограм(ЕКГ)еедноставна,безболнапроцедуракоја
гимериелектричнитесигналивовашетосрце.Секојпаткогатоасрцечука,
електриченсигналпатуванизсрцето.ЕКГможедапокажедалисрцеточука
сонормалнабрзинаисила.Истотака,помагадасепокажатголеминатаи
положбатанасрцевитекомори.АбнормаленЕКГможедабидезнакнасрцево
заболувањеилиоштетување.ЕКГ-тестотсекористизанаоѓањеиследење
наразнисрцевинарушувањакоивклучуваатнеправилночукањенасрцето
(аритмија),блокираниартерии,срцеваслабост,срцевударисл.ЕКГуредот,
ModelECG1200GElectrocardiographCONTEC,епреносенуредштоработина
батерииијабележиелектричнатаактивностнасрцето.Можеистовремено
дасобира12-оловенЕКГсигналидапечатиЕКГбрановаформасосистем
за термичко печатење. Се одликува со, снимање и прикажување на ЕКГ
брановаформавоАВТОМАТСКИ/Раченрежим,мерењеидијагностицирање
напараметритенаЕКГбрановаформа,автоматскобарањеза„Исклучување
наводството“и „Недостатокнахартија“,повеќејазиченинтерфејс,AC /DC,
изборнаследењенаритамот,печатењедијаграмнатрендовиихистограмна
P-Rинтервал,управувањесобазатанаподатоцизаслучаи.

Постапка на преглед: Постапкататраесамотриминути.Соцелуспешнода
сезавршипостапкатазаЕКГ,пациентотќелегненакаучотзамедицински
преглед. Давател на здравствена заштита ќе постави неколку електроди
(мали сензори кои се држат до кожата) на рацете, нозете и градите.
Давателот можеби ќе треба да ги избричи или намали вишокот влакна,
особеноградитенамажите,преддагипоставиелектродите.Електродитесе
прицврстенисожицинакомпјутеркојјазапишуваелектричнатаактивност
насрцето.Активностаќебидеприкажананамониторотнакомпјутероти/
илиотпечатенанахартија.

Позавршувањетонаиспитувањето,резултатотќесепренесеиснимивоЕКГ
софтверот.Потоаможетедаприкачитенаплатформатанаапликацијатаспоред
постапкатаопишанавоТретиотделводелот7.4.Додадетепрегледи
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2.4.7.Спирометар

Тестотзаспирометар(спирограм)еедноставна,безболнапроцедурасокоја
семеривентилацијата,движењетонавоздухотвнатреинадвородбелите
дробови.Клучнитемерењанаспирограмотговклучуваатследново:

Принуденвитален капацитет (FVC).Ова е најголемата количинанавоздух
штоможесилнодасеиздишеоткакоќесевдишештоеможноподлабоко.
ПомалооднормалноточитањенаFVCукажуванаограниченодишење..

Присиленекспираторенволумен(FEV).Оваеколкувоздухможедасеисфрли
од белитедробови за една секунда.Ова читањему помага на лекаротда
проценисериозностанапроблемитесодишењето.Помалитеотчитувањана
FEV-1укажуваатнапозначителнаопструкција

Апаратотзаспирометар,ModelSpirodoc,езамерењенаволуменотнавоздухот
инспириран и исфрлен од белите дробови. Тестовите за спирометрија
вклучуваат FVC, VC, IVC,MVV, PRE / POST споредба на бронходилататорот
со широк спектар на изборни параметри, меморија до 10.000 тестови за
спирометрија,индикаторзаздравственосветлозабрзоилеснотолкување,.

Постапка на преглед: постапката трае околу 15 минути за успешно да се 
заврши постапката за спирометрија.

Тестотзаспирометријабарапациентотдадишевоцевкаприкаченанауредот
заспирометар.Предтестот, техничаротилилекаротќедадатспецифични
упатства.Правилнотестирањеепотребнозаточниизначајнирезултати.За
временатестотзаспирометрија,пациентоттребадаседи.

Ќесеставиштипкананосотзадасезадржатноздритезатворени.

Пациентот ќе земе длабок здив и ќе дишешто еможно посилно неколку
секундивоцевката.Важноеуснитедасоздадатзаптивкаоколуцевката,за
данеизлегувавоздух.

Потребноетестотдасенаправинајмалкутрипати,задабидетесигурнидека
резултатите се релативно конзистентни. Доколку има премногу варијации
меѓутритеисходи,потребноеповторнодасеповторитестот.Какоконечен
резултатсекористинајвисокатавредностмеѓу тритеблискирезултатиод
тестот.
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Позавршувањетонаиспитот,резултатотавтоматскиќесепренесеиснима
воплатформатанасофтверскатаапликација.
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2.4.8. Уред за следење на крвниот притисок со пресметка 
на брахијалниот индексот на глуждот (ABI) 

Хипертензија (висок крвенпритисок) е најсилниотили еденоднајсилните
фактори на ризик за скоро сите различни кардиоваскуларни заболувања
стекнативотекотнаживотот,вклучувајќикоронарнаболест,хипертрофијана
леватакомора,срцевиаритмиивклучувајќиатријалнафибрилација,мозочен
удар и бубрежна инсуфициенција. Континуираната врска помеѓу крвниот
притисок и кардиоваскуларните и бубрежните случаеви прави разлика
помеѓу високиот нормален крвен притисок и хипертензија врз основа на
произволнипресечнивредностизакрвниотпритисок.

Уредотзамерењенакрвенпритисокемедицинскопомагалозамерењена
крвниотпритисок(BP),штоепритисокнациркулирачкакрвнаsидовитена
крвнитесадови.Уредотзамерењенакрвенпритисокеосновнаопремана
здравствениот работник. Крвниот притисок обично се изразува во однос
наСистолен притисок (SP,максимумпри едно отчукување на срцето) над
Дијастоленпритисок (DP,минимумпомеѓудвеотчукувањанасрцето)исе
мери во милиметри жива (mmHg), над околниот атмосферски притисок.
Крвниотпритисокееденодвиталнитезнаци,заедносостапкатанадишење,
отчукувањатанасрцето,заситеностасокислородителеснататемпература.
Нормалниоткрвенпритисоквомирувањекај возраснолицееприближно
120милиметриживасистолени80милиметриживадијастолен, скратено
„120/80mmHg“.Крвниотпритисокекласифициранкаконормален(SBP,<120
mmHgиDBP,<80mmHg),предхипертензија(SBP,120–139mmHgилиDBP,
80–89mmHg),фаза1хипертензија(SBP,140–159mmHgилиDBP,90–99mm
Hg)ихипертензијавофаза2–3(SBP,≥160mmHgилиDBP,≥100mmHg).

Тестот за брахијалниот индекс на глуждот (АБИ) го споредува крвниот
притисок измерен на глуждот со крвниот притисок измерен на раката.
Индексотнабрахијалниотпритисокнаглуждот(ABPI)илибрахијалениндекс
на глуждот (ABI) е односот на систолниот крвен притисок на глуждот кон
систолниот крвен притисок во надлактицата (брахија). Низок индекс на
брахијалниотиндекснаглуждотможедаукаженастеснувањеилиблокада
на артериите во нозете. Тестот за брахијалниот индес на глуждот е брз,
неинвазивен начин за проверка на заболување на периферната артерија
(PAD).Болестасејавувакогастеснетитеартериигонамалуваатпротокотна
крвводолнитеекстремитети.PADможедапредизвикаболкавонозетепри
одењеигозголемуваризикотодсрцевимозоченудар.Апаратотзамерењена
крвенпритисоксоапаратзабрахијалениндекснаглуждот(ABI),ModelWatch
BP-officeABI,вклучувачетириманжетнизакрвенпритисокзадветерацеи
задветенозе,коиелектронскигомераткрвниотпритисок-истовременово
горенаведените четири точки - и дополнително се пресметува автоматски
ABIиндексот.
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Постапка на испитување:постапкататраеоколу3минутизауспешнодасе
завршиподготовкатаиизведбатанатестот.

Генерално,неепотребнодасеследатнекоипосебниупатствапреддасе
изврши тестот за брахијален индекс на глуждот. Пациентот мора да носи
лабава,удобнаоблекаштомуовозможуванатехничаротилилекаротшто
говршитестотзабрахијалениндекснаглуждот,леснодапоставиманжетна
закрвенпритисокнаглуждотинадлактицата.Соцелдасеизвршитестот,
техничарот или лекарот ставаат манжетни на надувување, кои го мерат
крвниот притисок во двете раце и во глуждовите. По завршувањето на
мерењатанаBP,уредотавтоматскигопресметуваиндексотнаABI.

ВрзоснованапресметаниотбројнаABIиндексот,вашиотбрахијалениндекс
наглуждотможедапокаже:

• Безблокада(од1до1,4).Брахијалниотиндекснаглуждотвоовојопсег
сугерирадекаверојатнонемаPAD.

• Граничнаблокада(0,91-0,99).Бројнабрахијалениндекснаглуждотвоовој
опсегозначуваграничнаPAD.

• PAD(помалкуод0,90).Бројотнабрахијалниотиндекснаглуждотвоовој
опсегсесметазаабнормалениукажуванадијагнозанаPAD.
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По завршувањето на испитувањето, резултатот автоматски ќе се пренесе
иснимавоплатформатанасофтверскатаапликација.Аконеетака,тогаш
резултатитеможетедагивнесетерачно.
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2.4.9. Скенер за стапала  

Доброепознатодекалуѓетосодијабетесмелитусможедастрадаатодпроблеми
состапалатаиодвиталнозначењеедасеизмерипритисокотнаплантарот.
Зголемениотпритисокнаплантажатаможедапредизвикачирнастапалото.Чир
настапалотоштоможедадоведедоампутацијаиееднаоднајзагрозувачките
долгорочникомпликациинадијабетесот.

Скенеротзастапала,ModelLorAnEPS/R1,елесен,преносливуредзамерење
на притисок на плантажата, кој ги бележи сите релевантни информации
потребнизаанализанаоднесувањетонастапалото.Уредотсесостоиоддва
дела,специјалнаотпорнаплатформасоголемина50x70x4cm,вграденасо2304
сензоризапритисок-големинанасензор9x9mmисофтвернакомпјутер,којги
анализираподатоцитезапритисок.Скенеротзастапалаекорисензапроценка,
дијагностицирање,превенцијаиметодналекување,прекуанализанаподатоци
задолнитеекстремитети.Опсеготнапритисоке50-350kpa,фреквенција50-100
Hz.

Скенирањето на стапалото обезбедува информации во врска со регионите
нависокстреснастапалото,какоираспределбатанастресовите,точкитена
притисок,центаротнамасатанателотоицелоснаанализанаодењето.Анализата
наскенирањенастапалотосезаснованаподатоциодилјадасензори,поврзани
сокомпјутер,обезбедувајќиапсолутнопрецизниинформациикоиимаатзацел
создавањенаиндивидуални,померканаортотскивлошки.

Постапка на испитување: 

Постапкататраеоколу15минутисоцелуспешнодасезавршиподготовкатаи
перформанситенатестот.Генерално,неепотребнодасеследатнекоипосебни
упатствапреддасеизвршитестотзаскенирањенастапалото.Пациентотмора
даносилабави,удобничевлиичорапи,коиможелеснодагисоблече.Зада
можеуспешнодасезавршипостапката,потребноесамопациентотзапреглед
дагисоблече,неговите/нејзинитечевлиидазастанеисправенонаплатформата

Уредот автоматски ги мери притисоците на плантарот и ги анализира.
Директното толкување на функцијата на стапалото се прикажува преку
деталнисликиистатистичкиграфикони.

По завршувањето на испитувањето, резултатот ќе се пренесе и сними
во софтверот EPS / R1. Потоа, можете да го прикачите но платформската
апликација,споредпостапкатаопишанавоТретиотделводелот7.4.Додадете
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Напредникрајнипроизводизагликација(AGEs)семодификациинапротеини
илилипидикоистаналеглициранииоксидиранипоизложеностанаалдозни
шеќери;тиесеформираатинвивовохипергликемичнисредини-дијабетес
мелитус - кај бубрежни заболувања и кардиоваскуларни заболувања,
а исто така и за време на стареење. Напредните крајни производи за
глукацијапридонесуваатзапатофизиологијанаваскуларнизаболувањакај
дијабетеспрекуакумулацијавоsидовитенасадовите,кадештоможедаја
нарушат структурата и функцијата на клетките. Напредната завршница на
глукацијата,истотака,сепретпоставувадекаиграулогавоатеросклероза,
акутен исхемичен мозочен удар и хронично заболување на бубрезите. 

Напредниот читач на гликерани крајни производи (AGE) е пренослив
неинвазивен уред за следење кој користи ултравиолетова светлина за
да ја возбуди автофлуоресценцијата во човечкото ткиво на кожата. AGE
читачотимаизворнасветлинаштогоосветлуваткивотоодинтерес(обично
раката). Оваа светлина ги возбудува флуоресцентните делови во ткивото,
што како резултат ќе емитуваат светлина со различна бранова должина.
Во употребената лента со бранова должина, најголемиот придонес во
флуоресценцијатадоаѓаодфлуоресцентниAGEs.Емитиранатасветлинасе
откривасо употребанаспектрометарилифотодиоди.СооваAGEчитачот
јамери акумулацијата на ткивото на напредни производи за гликација во
ткиватанакожатаначовекот,мерењетонавозрастаобезбедуванепосредно
предвидувањенакардиоваскуларниотризикза10-12секунди.AGEчитачот
е дизајниран за пријателска дијагностика на пациентот и поради ова им
овозможува на лекарите да практикуваат персонализирана нега и да
спречуваатзаболување(прогресија).
  
Постапка на испитување: 

Постапкататраевкупно10-12минутизауспешнодасезавршиподготовката
иизведбатанатестот.Генерално,неепотребнодасеследатнекоипосебни
упатства пред да се изврши тестот за напредни производи за глукација
(AGEs). Тестот е неинвазивен и безболен. За успешно да се заврши

2.4.10. Уред за набудување на крајни производи 
за глукација (AGEs) 
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постапката, потребно е само прегледаниот пациент да ја стави раката 12
секунди во специјално дизајнираната површина и потоа да ја отстрани.
Уредотавтоматскигимерикрајнитепроизводизанапреднаглuкација(AGEs)
игианализира.Правилнототолкувањеипроценкатанакардиоваскуларниот
ризиксеприкажуваатпрекудеталнисликиистатистичкиграфикони.

По завршувањето на испитувањето, резултатот автоматски ќе се пренесе
иснимавоплатформатанасофтверскатаапликација.Аконеетака,тогаш
резултатитеможетедагивнесетерачно.
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Дијабетичнаретинопатија е еднаоднајсериозните хронични компликации
на дијабетес мелитус и ако остане недијагностицирана и нелекувана,
ова одложување може да предизвика слепило. Раната дијагноза на
дијабетичнаретинопатијаодфундусфотографијата еодвитално значење. 

Немидриатичката ретинална камера (fundus камера), модел TRC-NW400,
е специјално изработен микроскоп со мала моќност, опремен со камера
со висока резолуција. Таа прави вистински фотографии во фундусот со
одличенквалитет.Деталитесемногујаснииостриијасносегледацелата
мрежница (задниот дел на окото), артериите, вените, макулата и секоја
можна лезија на мрежницата. Таа е лесна за употреба и со само еден
допирнапрстотоператоротможеданаправисликинадветеочи.Целосно
автоматизираниотTopconTRC-NW400обезбедувацелосноавтоматизирано
центрирање, автоматско фокусирање и автоматско снимање. 

Фундускамератамуовозможуваналекаротданаправизголеменасликасо
високарезолуција(фотографија)одвнатрешностанаокото.Оваовозможува
далекупопрецизнодијагностицирањенанизасериозниздравственисостојби
наочите,какоизначењедекамногусимптомиможатдасеоткријатмногу
пораноотколкупрекудругиметоди.
Фотографиите направени од камерата на фундусот исто така може да се
чуваат во датотека, што резултира со далеку подетална и точна оптичка
историјаштоќегоподобривашетоздравјенаочитесотекотнавремето.

Постапката е неинвазивна и безболна. 

Оваа камера обезбедува целосно автоматско центрирање, автоматско
фокусирање и автоматско снимање и не е потребна мидријаза за да се
извршитестирањето.Задаможеуспешнодасезавршипостапката,потребно
есамопрегледаниотпациентдајаставивилицатавопосебнавдлабнатина
наапаратотида гледаправо1-2минути.Фотографијатасофундусот трае
самонеколкуминутибезнепријатностилинаметливпреглед.Операторот-
лекарилитехничар-сосамоедендопирсопрстможеданаправисликина
обетеочи.

Фотографијатанафундусотќебидеприкажананамониторотнакомпјутерот
и/илиотпечатенанахартија.

По завршувањето на испитувањето, резултатот ќе се пренесе и сними во
софтверот CAMERA. Потоа, можете да го прикачите на платформската
апликација,споредпостапкатаопишанавоТретиотделводелот7.4.Додадете
прегледи
 

2.4.11. Немидритичка ретинална камера
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Пулсната оксиметрија еметод за следењена заситеноста со кислородво
крвтаналицето(SO2).Можебрзодаоткриедуриималипроменивотоаколку
ефикасносеносикислородотдоекстремитетитенајоддалечениодсрцето,
вклучувајќигиинозетеирацете.Многуекорисновоусловикакоболестина
белитедробови,анемија,срцевизаболувањаиособеносрцеваслабост,итн.

Пулсооксиметарот,Model PM 150, емал, пренослив уредшто работи како
клип, управувано со батерии за следење на заситеноста на кислород во
крвта(SO2)инеинвазивноследењенапулсот.Апаратотзапулсеноксиметар
се поставува на тенок дел од телото на пациентот, обично до врвот на
прстот или ушниот лобус, или во случај на новороденче, преку стапалото.
Уредот поминува низ две бранови должини на светлината низ делот од
телото дофотодетектор. Јамери промената на апсорпцијата на секоја од
брановитедолжини,дозволувајќимудагиутврдиапсорпциитесамопоради
пулсирачкатаартерискакрв,исклучувајќијавенскатакрв,кожата,коските,
мускулите,маснотиитеи(воповеќетослучаи)лакот.

Постапка на испитување:

Задаможеуспешнодасезавршипостапката,потребноесамопациентза
прегледдагоставиуредотсличеннаклипнапрстот,лобусотнаувотоили
ножниотпрст.Можебиќеимачувствонамалаколичинапритисок,нонема
даимаболкаилистискање.Пациентотќејазадржисондатавклученаонолку
колкуштоепотребнозадасеследипулсотизаситеностанакислородот.
Понекогаш,тоаќесекористисамозадасеземеедночитањемногубрзо.
Откако ќе заврши тестирањето, клипот или сондата ќе бидат отстранети.
Читањетоќесеприкаженамалиотекраннауредот.

2.4.12. Пулсен оксиметар-монитор за проток на кислород преку 
пулс на прстот 
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Позавршувањетонаиспитот,резултатотавтоматскиќесепренесеиснимаво
платформатанасофтверскатаапликација.Аконеетака,тогашрезултатите
можетедагивнесетерачно.
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3. Испраќање на прегледите   

4. Преземање на одговори 

Оваа опција се користи за испраќање на завршените прегледи до vida24
центарот,доколкунемашепристапдоинтернетпризачувувањенатестот.
Изберете ја иконата “Синхронизирај” од главното мени на апликацијата,
изберете“Прикачи”ипочекајтедазавршипостапката.

Акоодговоротедостапензапреземањеодvida24центарот,иконата
ецрвена.

Зада годобиетеодговоротнаекспертотодцентарот, изберете јаиконата
“Синхронизирај” од главното мени на апликацијата, како што е опишано
погоре.

На екранот што ќе се појави, изберете “Преземи” и почекајте да заврши
постапката.
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5. Историја   

Изберете ја иконата “Историја” од главнотомени на апликацијата за да ја
видитемедицинскатаисторијанатековноизбраниотпациент:

Последнитеснименитестови(Историја)сеприкажаниналеватастранана
екранот.

Некоидетализакорисникотсеприкажанидесно,какоиследнивездравствени
индикатори:

• ESC: 110-годишенризикодкардиоваскуларнасмрт
• eGFR:роценетастапканагломеруларнафилтрација
• BMI:Индекснателеснамаса

НОВО
ИСПИТУВАЊЕ

Пристапете до соодветното мени, каде што
можетедаизвршитеновтест

Подолу можете да ги видите деталите за медицинската историја и
лабораторискитетестовиштостегидоставилезаовојпациент,какои 

коментаритештогопридружуваатдосиетонаиспитаникот.Истотака,
иматеможностдадодадете„Клиничкипреглед“, „Третман“и„Мерења
наживотнатасредина“сопритискањенасоодветнитекопчиња.

Следнитекопчињасепојавуваатдесногоре:
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Изберете ги „Последните снимени тестови“ за да се прикаже списокот на
извршенитестови.

Прегледите обележани со портокаловата икона од нивната десна
странасепратенивоvida24центарот.

Прегледите обележани со сина икона од нивната десна страна се
одговорениоддоктори-специјалисти.

Прегледите обележани со сива икона нанивнатадеснастранасеоние
закоинеепотребномислење.

5.1. Последни снимени тестови (историја) 
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За да ги видите коментарите кои ги внесовте за време на тестирањето,
изберете„Коментари“горедесно.

Зада го видите одговорот на лекарот специјалист на прегледот, изберете
„Одговори“горедесно.
 
За да се вратите на претходниот екран, изберете го копчето за
назаднаандроидуреедот.
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Со избирање „Коментари / белешки“ можете да ги видите коментарите
илибелешкитештостегидоставиле.Можетеистотакададодадетенекои
дополнителниинформации.

Изберете „Медицинска историја“ за прегледување или уредување на
информациитеоддатотекатанаиспитаникот,внесениодменито„Корисници“
(Корисници)

Соизбирањена“Лабораторискитест”,сеприкажуваследниотекран:

5.2. Коментари / белешки 

5.3. Медицинска историја

5.4. Лабораториски тестови 
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Изберете„Додади“зададоставитеновлабораторискитест.

Пополнетегоформуларотиизберете„Зачувај“.
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Соизбирањена„Клиничкипреглед“сеприкажуваследниотекран:

Изберете“Додај”задаподнесетеновклиничкипреглед.

Внесетејапретходнатамедицинскаисторијаиизберете„Зачувај“.

5.5. Клинички преглед 
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Соизбирањена“Третман”,сеприкажуваследниотекран:

Изберете„Додади“задаподнесетеновтретман.

Внесетеготретманотиизберете„Зачувај“.

5.6. Третман
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Со избирање на “Мерења на животната средина” се прикажува следниот
екран:

Изберете„Додај“зададоставитеновомерењенаоколината.

Внесетегимерењатанаживотнатасрединаиизберете„Зачувај“.

5.7. Мерења на животната средина 



CO
M

ET
EC

H

43

Можедагивидитеследнивепоставки:

• „Уреди“: СписокнаспарениBluetoothуреди

 „Минимум / максимум“: Внесетеминималниимаксималнивредности/маргини
засекојвидтест,соцелдадобиетевизуелнопредупредувањекогарезултатот
одтестотенадвородовиемаргини.

6. Поставки
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•„Најава на Вида24“:Внесетегиакредитивитенакорисникот(докторот)кој
гикористиуредите.

•„Враќање на податоците / резервна копија“:Резервнакопијаивраќањена
податоците.

• Изберете „резервна копија“ за да ги зачувате податоците во центарот.
• Изберете “враќање на податоците” за да ги вратите сите податоци 
складирани во центарот, последен пат кога е извршена резервното 
копирање 

• „Избери јазик“: Корисникот може да избере помеѓу грчки / англиски јазик. 
• „Поставки на уредот“:  Дополнителни поставки за спирометарот.
• „Системски поставки“: Одете во менито „Поставки“ на вашиот андроид 
   уред. 
• Интеррег: Одете на веб-страницата на проектот http://mng.diabetes.ihu.gr.  

http://mng.diabetes.ihu.gr
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Процесот на спарување е функција што го поврзува вашиот таблет-уред со
вашиотбиолошкиснимачнасигнали.Восуштина,тојгоконфигурираснимачот

дагииспраќаподатоцитенаконкретниоттаблет,аненадруг.Задапродолжите,
направетегоследново:

1. Одменито“Системскипоставки”,одетевоменитонауредотзаповрзување
соBluetooth.

2. Изберетејаовааопцијаивнесетегоснимачотвопроцесотнаспарување
(деталитеможедасенајдатвоупатствотозаупотребанауредот).

3. Ќе го видите името на соодветниот уред со Bluetooth во списокот на
достапниуредисоBluetooth.

4. Изберетего.
5. Изберетеназад,задасевратитенаVida24 Cometech.
6. Конечно,воVida24Cometechапликацијата,одетево“Поставки”иизберете

“Уреди”.

СепојавувасписоксоспаренитеBluetoothуредиповрзанисоандроидтаблетот,
какоштоеприкажаноподолу.

Можетедавидитедеталнодемонапрегледнапациентиподатоцизавнесување

6.1. Процес на спарување 
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Cometech Vida24 е софтверско решение за примање и прикажување на
медицинскипрегледи.

CometechVida24есистемзателеметријакојгикористинајновитетехнологии
забезжичнакомуникација(мрежанамобилнителефони),таблетилипаметен
телефониуредизамедицинскоследење.Специјалнодизајниранзазафатени
активенлекар,имовозможуванапациентотилекаротдагоследатздравјето
напациентотсекадеивосекоевреме.

Тоа е апликација базирана на Интернет, преку која можете лесно да
пристапувате до податоци, благодарение на пријателското опкружување,
прекупрелистувачкакоштоеInternetExplorer.

Сетоовасеправилесноибрзососамонеколку „кликања“наглувчетоод
вашиоткомпјутер.

Најавете се со прелистувач (Mozilla firefox, Google Chrome, итн.) и URL-то 
https://mng.diabetes.ihu.gr со пишување на оваа адреса во лентата за
навигација.

или преку http://cometechproject.eu со кликање на иконата веднаш
доНАЈАВАодменитоМедицинскаПлатформакликајќинаvida- 24Com-
etechиконата

7. Вовед во CometechVida24_GP платформата 

7.1. Најавување на CometechVida24   



CO
M

ET
EC

H

47

ПотоанаведетекорисничкоимеилозинкаиизберетеНајави се.

Ако корисничкото име или лозинката не се точни, ќе ја видите следната
порака:

Внесетегиповторноточнитекорисничкоимеилозинка.

ОваепочетнатастраницаштоGP-лекаротќејавидипонајавувањето.

7.2. Почетна страница   
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Горедеснонаекранот,сеприкажуваатиконатазасандаче,известувањатаи
корисничкотоиме,акосепритисне,гиприкажуваопциите
• Профил
• Излез

Изберете пациент од списокот за да го видите медицинскиот профил на
пациентот.

Акосакатедаизлезетеодвашатасметка,кликнетенакопчето„Излез“
Изберете„Профил“задасеприкажатвашителичниподатоци.Притиснетего
копчетозауредување

Личнитедеталиштоможетедагипроменитесе:
• Презиме
• Име
• Тежина
• Висина
• Датумнараѓање
• Пушач
• Пол
• Јазик
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Соизбирањенапациент,сеприкажуванеговиотпрофил.Првиотпаткогаќе
јавнесетедатотекатанапациентот,одвассебарадагиприфатитеусловите.

Опциитенаменитосе:
• Именакорисникот
• Addпрегледи
• Историјанапрегледи
• Личнаисторија
• Клиничкипрегледи
• Третман
• Мерењанаживотнатасредина

Иќебидатобјаснетивоследнитепоглавја.

7.3. Корисничко мени
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Со избирање „Додај испити“, можете да испраќате датотеки од следниве
тестови:Ретинална камера, ЕКГ, стетоскоп и педометар. 

Со избирање на „Историја на прегледи“, можете да ги видите табелите
поделенивотабови,испититештобилеизвршени.

Забелешка!!ВослучајнаЕКГ,ретиналенпрегледиПелматографија,можете
дагивидитедатотекитештопретходностегипоставилесокликнувањена

копчетоилиможедагоуредитеиспитотсопритискањенакопчето.

Акосакатедадодадетеновпреглед,пополнетегодатумотсокликнување
наполетоДатум,изберетеден/месец,апотоакликнетенаполето„Избери
датотеки“задаизберетееднаилиповеќедатотекиодвашиоткомпјутер.На
крај,задагозачуватепрегледот,притиснетегокопчето .

7.4. Додади прегледи

7.5. Историја на прегледи
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Соизбирањена“Лична историја”,можетедајавидителичнатаисторијана
моменталноизбраниоткорисник.

Со избирање на “Клинички прегледи”, можете да додавате, бришете и
прегледуватеминатиклиничкипрегледи.

7.6. Лична историја

7.7. Клинички прегледи 
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Акосакатедагозачуватеклиничкиотпреглед,кликнетена„Зачувај“,доколку
не,кликнетена„Затвори“.

Исто така, клиничкиот преглед можете да го избришете со избирање на
копчето.

Акосакатедадодадетеклиничкипреглед,изберете„Додајклиничкипреглед“
ипополнетегоформуларот:
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Со избирање „Третман“, можете да додавате, бришете и прегледувате
претходнитретманинакорисниците.

Акосакатедадодадететретман,изберете „Додај третман“ ипополнете го
формуларот.

Акосакатедазаштедитетретман,кликнетена„Зачувај“,доколкуне,кликнете
на„Затвори“.

Истотака,можетедагоизбришететретманотсоизбирањенакопчето.

7.8. Третман 
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Соизбирање„Мерења на животната средина“,иматеможностдадодавате,
бришетеипрегледуватеминатимерењанаживотнатасредина

Ако сакате да додадете мерења на животната средина, изберете „Додај 
мерења на животната средина“ипополнетегоформуларот.

Акосакатедазачуватемерењанаживотнатасредина,кликнетена„Зачувај“, 
доколкуне,кликнетена„Затвори“.

Исто така, можете да ги избришете мерењата на животната средина со
избирањена копчето.

7.9. Мерења на животната средина   
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8. Вовед во CometechVida24_Experts платформата    

8.1. Најава на CometechVida24_Experts платформата    

Најавете се со прелистувач (Mozilla firefox, Google Chrome, итн.) и url-то 
https://mng.diabetes.ihu.gr  со пишување на оваа адреса во лентата за
навигација.

или преку http://cometechproject.eu со кликање на иконата веднашдо
НАЈАВА

Потоанаведетекорисничко име и лозинкаиизберетенајави се.

Ако корисничкото име или лозинката не се точни, ќе ја видите следната
порака:

Внесетегиповторноточнитекорисничкоимеилозинка.
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8.2. Почетна страница

Ова е почетната страницашто експертскиот тим на лекари ќе ја види по
најавувањето.

Воменито“ПРЕГЛЕДИ”сепојавувасписокнаситепрегледи

Воменито„ИСТОРИЈА“сепојавувасписоксоситепациенти
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Воменито„ИСТОРИЈА“сепојавувасписоксоситепациенти

Можедапобаратепациентпоимеилиидентификационенбројодобластаза
пребарување

Когаќекликнетенапациент,можетедагивидитеситепрегледи

исокликнувањенаспецифиченпрегледможетедагивидитерезултатите.
Когаќекликнетенапациент,можетедагивидитеситепрегледи
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Со кликнување на иконата    можете да ги видите датотеките за
поставување на следниве тестови: Ретинална камера, ЕКГ, стетоскоп и 
педометар.

Како експерт лекарможете да одговорите наGP, ако сакате да испратите
пораказаспецифичниотпреглед

Сенадевамедекаовааброшуравокомбинацијасорелевантнотовидеоќеви
бидеодкорист.
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ПРИЛОГ !

ИНФОРМИРАНА СОГЛАСНОСТ

Датум:Бројнапациент:

Презиме:Име:

Презиме:Име:

Потпис:Датум:

Потпис:Датум:

Лекарилилицекоеималосогласностдаразговара.

Потврдувам дека лично му ја објаснив природата, целта, времетраењето,
придобивкитеиризицитеодстудијатанапоединецотспоменатпогоре.

НАСЛОВ НА СТУДИЈАТА
Континуитет на грижа заметаболички болести прекумодерна технологија
-COMETECH

ЦЕЛ НА СТУДИЈАТА
Целтанаоваастудијаемедицинскипрегледиобезбедувањездравствена
заштитанапациентите,користејќивисокотехнолошкимедицинскипомагала
восоработкасоуштетриздравствениединици,прекутелемедицина.

Ја прочитав оваа информирана согласност за оваа студија.Ми ја објасни
целта, времетраењето и потенцијалната корист на студијата и што би се
очекувалданаправам.Намоитепрашањабешеодговоренозадоволително.
Сесогласувамдаучествувамвооваастудија.

Разбирамдекамоетоучествовостудијатаедоброволноидекасумслободен
дасеповлечамвосекоевремебездададамникаквооправдување,безда
влијаамнамојатамедицинсканегаилинамоитезаконскиправа.

Горазбирамописотвоовојдокументштосеоднесуванастепенотдокојќе
секористатмоитезаштитениздравствениподатоци.



CO
M

ET
EC

H

60

ПРИЛОГ 2

Листа на медицински уреди

a/a Опис Модел Слика Спецификации на производот, упатство за 
користење и видео-упатства

1 Антропоме-
тарсобезжи-
ченпренос
наподатоци
(BMIкалкула-
тор)

SECA264 https://www.seca.com/en_ae/products/
all-products/product-details/seca264.html

2 Само-мони-
торирачки
системиза
глукозаво
крвта(уреди
додатоци)

Gluco
Menareo

https://www.menarinidiabetes.gr/ell/product/
GlucoMen-areo

3 HbA1c
системза
следење

Afinion™
2Analyz-
er

https://www.alere.com/en/home/product-de-
tails/afinion2-analyzer.html

https://www.globalpointofcare.abbott/en/
support/product-installation-training/afin-
ion2-install-training-guide.html

https://www.globalpointofcare.abbott/en/
support/product-demos/afinion2.html

4 Електронски
стетоскоп

3M™Lit-
tmann®
Electronic
Stetho-
scope
Model
3200

https://www.littmann.com/3M/en_US/lit-
tmann-stethoscopes/products/~/3M-Litt-
mann-Electronic-Stethoscope-Model-3200/?
N=5932256+8711017+3293188392&rt=rud

https://www.youtube.com/watch?v=3Q4z-
vaCRaec&t=84s

https://www.youtube.com/watch?v=B9Sx-
9LO59N4

5 12-каналек
ЕКГсо
монитор

EC-
G1200G
Electro-
cardio-
graph_
CONTEC

http://www.contecmed.com/index.
php?page=shop.product_details&prod-
uct_id=22&flypage=flypage.tpl&pop=0&op-
tion=com_virtuemart&Itemid=588
 
https://contecmedical.en.made-in-china.
com/product/ubwJXTdKfvRr/China-Contec-
ECG1200g-12-Lead-Digital-ECG-EKG-Ma-
chine-Ce.html

https://www.seca.com/en_ae/products/all-products/product-details/seca264.html
https://www.seca.com/en_ae/products/all-products/product-details/seca264.html
https://www.menarinidiabetes.gr/ell/product/GlucoMen-areo
https://www.menarinidiabetes.gr/ell/product/GlucoMen-areo
https://www.alere.com/en/home/product-details/afinion2-analyzer.html
https://www.alere.com/en/home/product-details/afinion2-analyzer.html
https://www.globalpointofcare.abbott/en/support/product-installation-training/afinion2-install-training-guide.html
https://www.globalpointofcare.abbott/en/support/product-installation-training/afinion2-install-training-guide.html
https://www.globalpointofcare.abbott/en/support/product-installation-training/afinion2-install-training-guide.html
https://www.globalpointofcare.abbott/en/support/product-demos/afinion2.html
https://www.globalpointofcare.abbott/en/support/product-demos/afinion2.html
https://www.littmann.com/3M/en_US/littmann-stethoscopes/products/~/3M-Littmann-Electronic-Stethoscope-Model-3200/?N=5932256+8711017+3293188392&rt=rud
https://www.littmann.com/3M/en_US/littmann-stethoscopes/products/~/3M-Littmann-Electronic-Stethoscope-Model-3200/?N=5932256+8711017+3293188392&rt=rud
https://www.littmann.com/3M/en_US/littmann-stethoscopes/products/~/3M-Littmann-Electronic-Stethoscope-Model-3200/?N=5932256+8711017+3293188392&rt=rud
https://www.littmann.com/3M/en_US/littmann-stethoscopes/products/~/3M-Littmann-Electronic-Stethoscope-Model-3200/?N=5932256+8711017+3293188392&rt=rud
https://www.youtube.com/watch?v=3Q4zvaCRaec&t=84s
https://www.youtube.com/watch?v=3Q4zvaCRaec&t=84s
https://www.youtube.com/watch?v=B9Sx9LO59N4
https://www.youtube.com/watch?v=B9Sx9LO59N4
http://www.contecmed.com/index.php?page=shop.product_details&product_id=22&flypage=flypage.tpl&pop=0&option=com_virtuemart&Itemid=588
http://www.contecmed.com/index.php?page=shop.product_details&product_id=22&flypage=flypage.tpl&pop=0&option=com_virtuemart&Itemid=588
http://www.contecmed.com/index.php?page=shop.product_details&product_id=22&flypage=flypage.tpl&pop=0&option=com_virtuemart&Itemid=588
http://www.contecmed.com/index.php?page=shop.product_details&product_id=22&flypage=flypage.tpl&pop=0&option=com_virtuemart&Itemid=588
https://contecmedical.en.made-in-china.com/product/ubwJXTdKfvRr/China-Contec-ECG1200g-12-Lead-Digital-ECG-EKG-Machine-Ce.html
https://contecmedical.en.made-in-china.com/product/ubwJXTdKfvRr/China-Contec-ECG1200g-12-Lead-Digital-ECG-EKG-Machine-Ce.html
https://contecmedical.en.made-in-china.com/product/ubwJXTdKfvRr/China-Contec-ECG1200g-12-Lead-Digital-ECG-EKG-Machine-Ce.html
https://contecmedical.en.made-in-china.com/product/ubwJXTdKfvRr/China-Contec-ECG1200g-12-Lead-Digital-ECG-EKG-Machine-Ce.html
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a/a Опис Модел Слика Спецификации на производот, упатство за 
користење и видео-упатства

6 Спирометар Spirodoc https://www.spirometry.com/prodotti/spiro-
doc/

https://youtu.be/XCGrE56vPsg
7 Уредза

набљудување
накрвниот
притисоксо
брахијален
индексна
глуждот-
(ABI)и
одредување
наразликата
помеѓу
рацете.

Watch
BP-office
ABI

https://www.microlife.com/profession-
al-products/watchbp-office/watchbp-office-
abi

https://youtu.be/-mKmGe8wjvA

8 Скенерза
стапала

LorAn
EPS/R1

http://www.loran-engineering.com/baropodo-
metric_plate.html

http://www.wiva.guru/science1-eng.html

https://www.youtube.com/watch?v=Inc0i-
2W14N0

9 Напреден
уредза
набљудување
наглукирани
крајни
производи
(AGEчитач)

AGE
Reader

https://www.diagnoptics.com/age-reader/

https://www.youtube.com/watch?v=5oR-V9a-
dO50

10 Немидритич-
каретинална
камера

TRC-
NW400,
Non-
mydriatic
fundus
camera

https://www.topcon-medical.eu/eu/prod-
ucts/284-trc-nw400-non-mydriatic-fundus-
camera.html#general
http://www.topconmedical.com/products/
trcnw400-literature.htm
https://youtu.be/kEJ8tRhRoCA

11 Пулсен
оксиметар,
мерачна
кислородво
крвтапреку
пулсотна
прст,SPO2
монитор

PM150
connect
Pulseoxi-
meter

https://www.medisana.com/en/oxid-oxid-4/
oxid-oxid/Pulsoximeter-PM-150-connect.html

12 Безжична
вага

IHealth
Core

https://ihealthlabs.com/wireless-scales/
ihealth-core/
https://www.youtube.com/watch?v=B-
cG-R9WbDDE

https://www.spirometry.com/prodotti/spirodoc/
https://www.spirometry.com/prodotti/spirodoc/
https://youtu.be/XCGrE56vPsg
https://www.microlife.com/professional-products/watchbp-office/watchbp-office-abi
https://www.microlife.com/professional-products/watchbp-office/watchbp-office-abi
https://www.microlife.com/professional-products/watchbp-office/watchbp-office-abi
https://youtu.be/-mKmGe8wjvA
http://www.loran-engineering.com/baropodometric_plate.html
http://www.loran-engineering.com/baropodometric_plate.html
http://www.wiva.guru/science1-eng.html
https://www.youtube.com/watch?v=Inc0i2W14N0
https://www.youtube.com/watch?v=Inc0i2W14N0
https://www.diagnoptics.com/age-reader/
https://www.youtube.com/watch?v=5oR-V9adO50
https://www.youtube.com/watch?v=5oR-V9adO50
https://www.topcon-medical.eu/eu/products/284-trc-nw400-non-mydriatic-fundus-camera.html#general
https://www.topcon-medical.eu/eu/products/284-trc-nw400-non-mydriatic-fundus-camera.html#general
https://www.topcon-medical.eu/eu/products/284-trc-nw400-non-mydriatic-fundus-camera.html#general
http://www.topconmedical.com/products/trcnw400-literature.htm
http://www.topconmedical.com/products/trcnw400-literature.htm
https://youtu.be/kEJ8tRhRoCA
https://www.medisana.com/en/oxid-oxid-4/oxid-oxid/Pulsoximeter-PM-150-connect.html
https://www.medisana.com/en/oxid-oxid-4/oxid-oxid/Pulsoximeter-PM-150-connect.html
https://ihealthlabs.com/wireless-scales/ihealth-core/
https://ihealthlabs.com/wireless-scales/ihealth-core/
https://www.youtube.com/watch?v=BcG-R9WbDDE
https://www.youtube.com/watch?v=BcG-R9WbDDE

