Interview with Mr. Igor Tulevski

Executive Director of Cardiology Centers of The Netherlands

Интервју со господин Игор Тулевски
извршен директор на Кардиолошки центри - Холандија

The Fifth Macedonia 2025 Summit that took place
in October 2016 enabled conveyance of knowledge from the successful Diaspora to Macedonian innovation companies. The main topic involved
new technology achievements worldwide in diﬀerent areas, including the healthcare sector where
our renowned cardiologist Igor Tulevski, the Executive Director of the Cardiology Centres in the
Netherlands, had presentation. He addressed the
best practices in providing healthcare services at
distance, i.e. the use of devices and inventions
that monitor patients’ health and encourage their
self-sustenance without a need for their presence
in the clinic.

Петтиот самит на „Македонија 2025“ што се одржа во октомври 2016 година овозможи пренос
на знаење од успешната дијаспора кон македонските иновативни компании. Главна тема беа новите технолошки достигнувања во светот од различни области, меѓукои и здравствениот сектор,
каде што свое излагање имаше нашиот врвен
кардиолог Игор Тулевски, кој истовремено е и
извршен директор на Кардиолошките центри во
Холандија. Тој зборуваше за најдобрите практики за остварување на здравствените услуги од
далечина односно, употребата на справи и изуми кои го надгледуваат здравјето на пациентите
и поттикнуваат на нивно само-одржување, без
потребата од физичко присуство во клиника.

MARILI: Dear Dr. Tulevski, we
had the opportunity to hear your
presentation at the latest Macedonia 2025 Summit where you
presented the developments in
the modern medicine related
to modern technologies. Could
you refer once again to the main
points in that presentation?
TULEVSKI: The Health care landscape is rapidly changing, big
data, genomics and nanotechnology will irreversibly change the
health care as we know it. The
Health care will be more personal,
predictive and preventive, patient
centered. New concepts will make
the health care of the future better,
aﬀordable and accessible to more
people, ideally to everybody who
needs it, regardless of how illusional it might sound we have to
work towards this ideal.

МАРИЛИ: Господине Тулевски,
имавме можност да ја слушнеме Вашата презентација на последниот Самит „Македонија
2025“, каде што го претставивте
развојот на современата медицина поврзана со современите
технологии. Може ли уште еднаш да се осврнеме на главните
поенти на оваа презентација?
ТУЛЕВСКИ: Пејзажот на здравствената заштита брзо се менува,
големите податоци, геномиката и
нанотехнологијата неповратно ќе
ја сменат здравствената заштита
што ние ја знаеме. Здравствената заштита мора да биде повеќе
лична, попредиктивна, попревентивна, повеќе ориентирана кон
пациентот. Новите концепти дополнително ќе ја унапредат здравствената заштита и ќе ја направат
подостапна и попристапна за повеќе луѓе, идеална за секој што
MARILI: You emphasised that
има потреба од неа и, без оглед
for the ﬁrst time in the world’s framework, technol- колку илузорно изгледа тоа, ние мора да работиме во
ogy was developing faster than democracy. To what насока на остварување на овој идеал.
extent are those technology innovations implemented in the area of medicine in the Netherlands, more МАРИЛИ: Истакнавте дека во светски размери првпат
speciﬁcally, in cardiology where you come from?
технологијата се развива побрзо од демократијата.
TULEVSKI: The Dutch cardiology is cutting edge, envi- Колку во медицината во Холандија се имплементиronment where the solid training, top class research and раат овие технолошки иновации, поконкретно во обinnovative industry are working together to improve the ласта на кардиологијата од каде што доаѓате и Вие?
system. We are very fortunate that we live in a rich socie- ТУЛЕВСКИ: Кардиологијата во Холандија е заснована
ty which is willing to allocate enough funds to the health- врз најсовремената технологија, тоа е средина каде

care and innovation. However, like everywhere there are
hurdles and the innovation never goes quick enough. At
this moment we have a sort of Star War technology in a
Flintstone system, meaning the technology is developing
rapidly and the regulatory organs are having hard time to
imbed the changes

што солидната обука, врвните истражувања и иновативната индустрија функционираат заедно за да се унапредува системот. Имаме голема среќа што живееме во
богато општество што е подготвено да распредели доволно средства за здравствена заштита и за иновации.
Меѓутоа, како и насекаде, постојат пречки и иновациите никогаш не се движат доволно брзо. Во овој момент
MARILI: You refer to e-health and telemonitoring as имаме одреден вид технологија од стилот на „ѕвездените војни“ во систем од „семејството Кременковци“,
што значи дека технологијата брзо се развива, а
регулаторните тела имаат
тешкотии да ги вградат
промените.
МАРИЛИ: Зборувате за
е-здравје и за телемониторинг, како и за пациенти што ќе носат апаратчиња што ќе ги даваат
сите анализи и преку
апликациите тие ќе доаѓаат до инфо-центарот
и ќе се прави електронско досие на пациентот.
За какви апаратчиња
станува збор, може ли
да ни кажете нешто повеќе за ова?
ТУЛЕВСКИ: Апаратчињата за носење (wearables)
сè повеќе се прифаќаат

well as to patients wearing tiny devices that would
give all analyses that will come through applications
to the info-centre, where an electronic ﬁle will be created. What kind of a device is this about? Can you
tell us something more about it?
TULEVSKI: The wearables are increasingly accepted
in the early adapters circles, however, the penetration
in the regulars healthcare is somewhat slow. There are
some hurdles to be taken, but the wearables are deﬁnitely becoming a part of the diagnostic armamentum. We
are testing blood pressure instruments, weight scales,
rhythm stroke devices, saturation meters, glucometers,
Hb meters and many other devices incorporated in or
with smartphones, bracelets, chest strips, patches or
portable devices, very exciting.
MARILI: At the same time, during your presentation
at the summit, you said that software for those devices was made in the Republic of Macedonia. This
means that the information technologies are also developed and applicable here. What are your recommendations concerning this?
TULEVSKI: We do believe that the only scalable concepts are sustainable, especially for countries like Macedonia with limited health care budgets. Macedonia
can take an advantage in the next cycles and make the
health care more accessible and aﬀordable with limited
resources by rapidly implementing the innovative and
disruptive technologies. But don’t get me wrong, there
is no easy way to do this. It will take time, courage, ﬁrm

од првите групи пациенти што ги користат, но нивното навлегување во редовната здравствена заштита се
одвива донекаде бавно. Треба да се решат одредени
пречки, но апаратчињата, дефинитивно, стануваат дел
од дијагностичката опрема. Вршиме тестирање на инструменти за крвен притисок, ваги за мерење тежина,
уреди за мерење на ритамот на срцето, уреди за мерење на заситеноста на крвта со кислород, глукометри,
уреди за мерење хемоглобин и многу други уреди инкорпорирани во или со смартфони, алки, ленти околу
градите, лепенки или преносни уреди, што е многу возбудливо.
МАРИЛИ: На Вашата презентација на Самитот нагласивте дека софтверот за овие апаратчиња се
изработува во Р. Македонија. Тоа значи дека информатичките технологии се развиени и применливи и
на нашите простори и кои се Вашите препораки во
врска со тоа?
ТУЛЕВСКИ: Ние навистина веруваме дека се одржливи
само скалабилни концепти, особено за држави со ограничен буџет за здравствена заштита, како што е Македонија. Македонија може да ја искористи предноста во
следниве циклуси и да направи здравствената заштита
да биде попристапна и подостапна и покрај ограничените ресурси, така што брзо ќе ги имплементира иновативните и дисруптивните технологии. Но не сфаќајте ме
погрешно, не постои лесен начин да се направи тоа. Ќе
бидат потребни време, храброст, цврста визија и решителност за да се имплементираат иновациите во систе-

vision and decisiveness to implement innovation in the мот на здравствена заштита насекаде.
health care system anywhere.
МАРИЛИ: Кажете ни нешто повеќе и за нанотехнолоMARILI: Tell us something more about nano technol- гијата во медицината, кои се нејзините предности и
ogy in medicine, what are its advantages and why зошто велите дека медицината на иднината ќе биде
you say that medicine of the future will be predictive, предиктивна, превентивна и повеќе интерактивна?
preventive, and more interactive?
ТУЛЕВСКИ: Веројатно нанотехнологијата е следниот
TULEVSKI: Nanotechnology is probably the next step; чекор; ако сфатиме дека патофизиолошките процеси
if we do realize that the pathophysiologic processes are се иницирани на целуларно и на молекуларно ниво,
initiated on cellular, and likely molecular level we have to потребно е болеста да ја третираме на иста скала. Во
treat the disease on the same scale. At this moment we овој момент не можеме да бидеме толку прецизни со
cannot be that precise with the treatment available but достапниот третман, но тоа ќе се смени и во иднина ќе
this will change and in the future we will be capable to бидеме во можност ќелиите да ги таргетираме со сеtarget cells with selective therapy. On the other hand the лективна терапија. Од друга страна, комбинацијата од
combination of genomics and big data will increase the геномиката и многубројните податоци ќе ја зголеми преpredictive power and enable us most probably to prevent диктивната сила и најверојатно ќе ни овозможи да ги
the onset of a certain diseases.
спречиме почетоците на одредени болести.
MARILI: Dr. Tulevski, tell us something more about
you personally, how you happened to leave for the
Netherlands and how you decided to remain there
and prosper in that counrty as a medical expert.
TULEVSKI: In 1992 I went to Amsterdam, for a long
weekend and actually never left. Was lucky to be able to
continue my medicine study at the University of Amsterdam, internship, PhD and residency followed each other
and in 2006 I decided to abandon the academic career
and start my own practice. The time ﬂies and slowly I
realised that The Netherlands and Amsterdam became

МАРИЛИ: Господине Тулевски, кажете ни нешто повеќе за Вас лично, за тоа кога заминавте во Холандија и како решивте да останете таму и како медицински стручњак да напредувате во оваа земја?
ТУЛЕВСКИ: Во 1992 година отидов во Амстердам на
подолг викенд и, всушност, оттогаш никогаш не заминав
оттаму. Имав среќа и бев во можност да ги продолжам
студиите по медицина на Универзитетот во Амстердам
и едноподруго следуваа стажирање, докторат и работа
на клиника сè до 2006 година кога решив да ја напуштам
академската кариера и да почнам сопствена практика.

my home as I spend a half of my life of my life in The Времето лета и постепено сфатив дека Холандија и АмNetherlands.
стердам станаа мој дом бидејќи половина од животот го
поминав во оваа земја.
MARILI: Could you tell us something more about
your academic engagement since you are also Sen- МАРИЛИ: Кажете ни нешто повеќе и за Вашиот акаior Lecturer at the Dutch Nyenrode Business Univer- демски ангажман бидејќи сте и доцент на Универзиsity.
тетот „Нинрод бизнис“ во Холандија?
TULEVSKI: Cardiology Centers of the Netherlands is ТУЛЕВСКИ: Кардиолошките центри на Холандија остclosely collaborating with the most of the academic and варуваат тесна сорабока со повеќето универзитетски и
major hospitals in the country and we generate a lot of големи болници во земјата и ние им даваме многу интеinteresting data, especially now with the concept of tele ресни податоци, особено сега со концептот на телекарcardiology. We also have a professorship in cardiology диологијата. Исто така, имаме професори по кардиолоand to keep our promises we are combining the data гија, а за да ги одржиме нашите ветувања, ги комбиниwith our academic background to generate output in re- раме податоците со нашето академско образование за
search.
да генерираме истражувачки производ.
MARILI: How often do you come to Macedoia, are
there places and dear friends who you “charge batteries” with and what of our tradition do you miss
most?
TULEVSKI: I would deﬁnitely like to be here more often,
as my parents, brother and sister with their families are
still living in Skopje. Almost every corner and street is a
memory lane. Due to various obligations when in Macedonia I’m on a tight schedule and there is always so
much to see and so much to do so there is no charging
but full speed Skopje life and I can tell you life in Skopje
is very intense.

МАРИЛИ: Колку често доаѓате во Македонија, постојат ли места и драги пријатели со кои ги полните
батериите и што најмногу Ви недостига од нашата
традиција?
ТУЛЕВСКИ: Дефинитивно би сакал да бидам овде почесто бидејќи моите родители и брат ми и сестра ми со
нивните семејства сè уште живеат во Скопје. Речиси секој агол и улица ми будат сеќавања. Поради различни
обврски кога сум во Македонија имам збиен распоред и
секогаш има толку многу работи да се видат и да се направат така што нема време за полнење на батериите,
а животот во Скопје се одвива со полна брзина. Можам
да ви кажам дека животот во Скопје е многу интензивен.

