
Потоа е даден еден список на 
борците од Скопскиот партизански 
одред во В941 година.

На крајот авторот дал преглед 
на архивскиот необјавен и објавен 
материјал, книги и статии со кои се

служел и разговорите со преживеа- 
иите борци од НОБ.

Низ текстот се распоредени 23 
фотографии и 8 скици.

Д. П.

Д-р Георги Камчевски, САНИТЕТСКА СЛУЖБА НОВ МАКЕДОНИЈЕ, Војно- 
мздавачки завод, Београд, 1971, 247

Неодамна публикуваната студија 
на д-р Г. Камчевски претендира 
комплексно да го расветли разви- 
токот на санитетската служба на 
НОВ на Македонија.

Во неа авторот, во осум глави, 
ih проследува етапите во развито- 
кот на санитетската служба на НОВ 
на Македоиија.

На крајот дава преглед на кон- 
су лтираната документации, мемоар- 
ски материјали и литература.

Сгхоред Г. Камчевски санитетска
та служба на НОВ на Македонија 
во својот развиток поминала низ 
три фази.

Во првата фаза спаѓа формира- 
њето на здравствените од бори од 
страна на месните партиски органи
зации во „скоро сите поголеми гра- 
дови на Македонија“ по директива 
на ПК на КПЈ за Македонија. (стр 
i6) Mery другото, авторот се освр- 
нува на работата на здравствените 
одбори во Битола, Прилеп, Велес и 
Скопје, како и на организирањето 
на првите санитетски курсеви. При- 
тоа, посебно ja одбележува актив- 
носта на д-р Трифун Пановски во 
организирањето на санитетската 
служба во битолско-преспанската 
облает, (стр. 22—24)

Во првата фаза „со појавата на 
првите партизански одреди ce ја-

вуваат и првите ранети, кои треба- 
ло да бидат збринати.

. . .  Организационата структура на 
санитетската служба во оваа фаза 
на војната била доста едноставна. 
Во одредот постои референт на са- 
нитетот — болничар, или приучено 
лице, кое води грижа за хигиената 
па борците и укажува прва помош 
за време на ранувањето, се грижи 
за исхраната, сместувањето и засол- 
нувањето на ранетите и болните и 
за нивна заштита“. (234)

Авторот, меѓу другото, истакну- 
ва: „Во оваа фаза од војната нема 
партизански установи — болници, 
а причините се следни: отсуство на 
слободни територии, оскудица на 
стручен кадар, несигурна воено-по- 
литичка ситуација“. (235)

Главниот акцент авторот го ста
вил на втората и третата фаза од 
развитокот на санитетската служба 
на НОВМ, пред cè, поради зголеме- 
ната улога на санитетската служба 
во збринувањето на ранетите и бол
ните, како и поради постоењето по
вейте податоци за овој период.

Пластичносѓа на презентираната 
материја резултира од фактот што 
самиот автор бил современик и ак
тер во тие настани.

Втората „фаза од развитокот на 
санитетската служба тесно е повр- 
зана со развојната фаза на воста- 
нието во Македонија.
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. . .  Се формираат 4 бригади, коп 
иокасно прераснуваат во дивизии и 
корпуси. Се создаваат и 4 пространи 
слободни територии во реоиите на 
дејствата на овие бригади: Дебар- 
ца, Кожув, Козјак и Плачковица. 
На овие слободни територии се ор- 
ганизираат првите стабилни сани- 
тетеки установи — партизански бол
ници“. (236)

Авторот подробно ja опишува 
работата на партизанските болници 
и ja изнесува нивната организацио- 
иа структура.

„Во фазата на формирањето на 
бригади и први дивизии на терито- 
ријата на Македонија, санитетската 
служба и самата организационо се 
зацврстува и постелено пополнува 
по формација која ja предвидува 
Статутот на санитетската служба на 
НОВ и ПОЈ (од 1942 г.).

. . .  Организационата структура и 
формација на санитетската служба 
предвидува на нив о на дивизија 
подвижна хируршка екипа во сос
тав: хирург, наркотизер, 2 болни- 
чара и друг помошен персонал4. 
(237—8).

Последната фаза во развитокот 
на санитетската служба на НОВ на 
Македонија започнува со формира- 
и ето на корпусна санитетска 
служба.

„Во оваа фаза на војната сани
тетската служба врши потполна мо· 
билизација на својот кадар на тери- 
торијата на Македонија . . .  Посред- 
ко или непосредно го вклучува во 
работа сиот лекарски и останат ка
дар на територијата на Македонија 
така да состојбата на санитетскиот 
кадар во оваа фаза е следна: ле
кари 61, аптекари — 5.

. . .  На правците на дејствата на 
корпусите подвижни хируршки еки- 
пи обезбедуваат за ранетите хирур

шка помош и тоа: во. правец на 
дејството на брегалничко-струмич- 
киот корпус — 1 екипа, во скоп- 
скиот корпус — 2, во битолскиот 
— 2 подвижни хируршки екипи . . .  
Широката мрежа на болници поста- 
вена во правците на дејствата на 
сите три корпуси обезбедува право- 
времена хоспитализација на ранети
те и болните во завршните опера
ции“. (239)

Авторот мошне подробно говори 
за дејноста на санитетската служба 
во завршните операции за ослобо- 
дз^вање на Македонија. (стр. 93—168)

Покрај тоа, во посебна глава ja 
разгледува соработката на санитет
ската служба на НОВМ со санитет- 
ските служби на ослободителните 
движења во Албанија, Грција и Бу- 
гарија.

Авторот говори и за организа- 
цијата, состојбата, работата и зада- 
чите на санитетската служба по ос- 
лободувањето на Македонија.

Мошне подробно се осврнува на 
санитетската служба на 15 македон
ски корпус во завршните операции 
на единиците на JA (април—мај 
1945) при пробојот на Сремскиот 
фронт. (190—230) Притоа, на осум 
табели ja презентира дејноста на 
Медицинско санитетските батаљони 
на 42 и 48 македонска дивизија.

Во заклучокот, авторот, мету 
другото, истакнува: „Недостигот на 
санитетски кадар од сите профили 
почнувајќи од висококвалификува- 
ниот — лекарски и хируршки па до 
санитетскиот кадар за основните 
единици (чета, батаљон) е болна 
точка во развојот на санитетската 
служба на Македонија. Таа е ха
рактеристична за сите фази од неј- 
зиниот развиток, поради што на 
сдукацијата на кадрите се посветува 
полно внимание, почнувајќи од при-
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премниот период па до конечною 
ослободување на Македонија.

. . .  Во текот на развитокот на 
санитетската служба на Македонија 
по пат на пократки или подолги 
санитетски курсеви во текот на 
НОВ од 1941—45 г. се оспособени 
околу 800 работници од средна и 
нижа медицинска струка“ (стр. 244).

Т .  Камчевски овозможува подлабо- 
Вака презентираиа, студијата на 

ко проникнување во суштината на 
развитокот на санитетската служба 
на НОВ на Македонија. Во тоа се 
огледа нејзината релевантност.

Д. д.

Методи Петровски, Драгољуб Димовски, КАРПОШ — КОЗЈАЧКА ЛЕГЕНДА,
„Мисла“, Скопје, 1971, 136

Минатата година во издание на 
„Мисла“ излезе од печат книгата 
на М. Петковски и Д. Димовски — 
Карпош — Козјачка легенда.

Оваа книга претставува романи- 
зирана биографија на легендарниот 
партизански командант, борец и 
револуционер Христијан Тодоровски 
— Карпош, кој уште од својата 
најрана младост тргна и заврши по 
патот на револуционерната борба. 
Во својата книга авторите на повеќе 
места ja цитираат книгата „Карпош“ 
од Б. Чушкар. Книгата технички е 
убаво опремена.

Во почетокот на книгата авто
рите во подробности го опишуваат 
детството и раната младост на Кар
пош. Првите животни чекори Кар
пош ги прави по нивите и бавчите 
каде го водела мајка му. По завр- 
шувањето на основното училиште. 
Карпош станува ученик на куманов- 
ската гимназија. Како гимназијалец 
Карпош стапува во редовите на на- 
предната младина од Куманово и 
како таков станува присутен во 
напредното движење. Во 1939 година 
станува член на СКОЈ, настан кој 
означува пресвртница во животот 
на младиот човек. Поради своите

напредни сфаќања, Карпош во по
четокот на месец април 1940 година 
бил исклучен од гимназијата.

Авторите во оваа книга го да- 
ваат документот за исклучувањето 
на Карпош од гимназијата кој гла
си: „На состанокот на Наставнич- 
киот совет, Христијан Тодоровиќ, 
ученик од VII6 клас, е исклучен од 
сите училишта на Кралевината за 
сите времиња, без право да полага 
испит приватно, а врз основа на 
параграфот 54 од законот за сред- 
ките училишта. Решението на нас- 
тавничкиот совет да се прочита во 
сите класови на училиштето и да 
се испрати до Бановината и Минис- 
терството за натамошна постапка“ 
(28).

Во понатамошното свое излага
йте, авторите ги опишуваат подго- 
товките што се вршат во окупира- 
ното Куманово за исфрлување на 
првите партизански одреди. Карпош 
смислата на својот живот ja најдува 
во борбата за слобода на својот 
народ, и како таков, cera веќе член 
на КПЈ, стапува во редовите на Коз- 
јачкиот партизански одред. После 
трагичната судбина на овој одред 
Карпош заминува во Србија, каде 
станува борец на Кукавичкиот, а

17 Историја
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