
РЕВИТА
БРОЈ 16 l ОКТОМВРИ 2016 l БЕСПЛАТЕН ПРИМЕРОК

ПРИМ. Д-Р МЕ РИ БО ШКОВ СКА, ПСИ ХИ ЈА ТАР

Ви на та на „Сто би“ - дел од 
ре но ми ра ни от вин ски му зеј во Бор до 

Со ла сер про тив рак на гр ло

Да го по бе ди ме стра вот 
од учи ли ште

АНА ЈОР ДА НО ВА, ГЛАВ НА ВИН СКА УРЕД НИЧ КА

ПРОФ. Д-Р ЃОР ГИ ОРОВ ЧА НЕЦ, ХИ РУРГ
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Злат ни те бои 
на есен та и пол
ни те учи лиш ни 
тор би оз на чи
ја уште еден жи
во тен по че ток 
во кој здрав
је  то мо ра да 
б и  д е  п р и  о  р и 
тет. Вре мен ски
те про ме ни ин
тен зив но вли ја
ат на фи зич ко
то и на пси хич
ко то здрав је, а 
нај чув стви тел ни 
на овие про ме
ни се, се раз би
ра, де ца та. За
тоа на ше то вни
ма ние го на со чив ме кон нив, кон бор ба та 
со ви ру си те, ба кте ри и те и под го то вка та за 
се зо на та на гри пот и на стин ки те. 

На ши те ле ка ри, пре ку сво и те пре по ра ки 
нѐ со ве ту ва ат ка ко да се за шти ти ме се бе
си и сво и те нај ми ли и ка ко со од вет но да 
се спра ви ме со пре диз ви ци те на адап та
ци ја кон но ва та сре ди на на учи ли ште или 
во гра дин ка. 

Гри жа та за здрав је то тре ба да би де ли
чен при о ри тет. За тоа во овој број отво
ре но, из др жа но и струч но збо ру ва ме за 
жен ско то и ма шко то здрав је, за пост мен
стру ал ни от син дром, проб ле ми те со про
ста та и со вре ме ни те при ста пи и те ра пии 
при нив но то ле ку ва ње.

Есен та ја пот тик ну ва кре а тив но ста, а 
мир ни те есен ски ни јан си се од лич на те ра
пи ја за вос по ста ву ва ње ду хов на хар мо
ни ја. Ми рот, ис пол не то ста, уба ва та мис ла 
и ча ша до бро ви но не ка би дат ва ше за
до волс тво оваа есен.

За почеток...
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Прим. д-р 
Ме ри Бо шков ска
Да го по бе ди ме 
стра вот од учи ли ште

Стреп ток ни ин фек-
ции на диш ни те 
па ти шта кај де ца та

Ка ко се откри ва ат 
стреп то ко ки те?

Ка ко да го 
за шти ти те ‘рбе тот 
на де те то?
Кам чи ња 
во жолч ка

На пра ве те прег лед 
на про ста та та

Ане сте зи ја 
за то ра кал на 
хи рур ги ја

Ми ни-слинг - но во 
ре ше ние за не вол-
но ис пу шта ње на 
ури на та

ПМС - пред мен-
стру а лен син дром

Пост по ро дил на 
та га

Здрав је то и ра бо те-
ње то во сме ни

Грип - ка ко да си 
по мог не ме
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Поаѓањето на училиште за детето е еден за него нов свет на осознавање на емотивни 
и општествени искуства. Тоа излегува од семејната група постепено напуштајќи го 

дотогаш пасивниот и зависен став и сега својата енергија ја насочува кон нови 
личности и искуства. Со прим. д-р Мери Бошковска, психијатар во „Ре-Медика“, која се 

занимава со проблеми во детската возраст разговараме зошто некои деца се плашат 
да одат на училиште, како полесно да се прифати, што значи школската фобија и како 
да им се помогне на децата. Се разбира, ги начнавме и темите за детското емотивно 

здравје, за најчестите проблеми поради кои родителите се обраќаат за помош

Да го победиме 
стравот од училиште

ПРИМ. Д-Р 
МЕРИ БОШКОВСКА, 
ПСИХИЈАТАР

Што претставува училиштето за 
децата?

- Со поаѓањето на училиште детето 
влегува во нови односи со наставни-
ците, со други деца, треба да прифа-
ти нов дневен ред, да го прифати учи-
лишниот простор, распоредот на ча-
совите, потребно е да усвојува зна-
ења предвидени со училишната про-
грама, да се приспособи на систе-
мот награда и казна, да ги прифати 
правилата на учење и однесување, 
натпреварувачка клима со неговите 
врсници... 

Повеќето деца успеваат да се прис-
пособат на овие задачи и барања, но 
за жал, за некои од нив и за нивни-
те родители поаѓањето на училиште 
може да претставува стрес и кош-
мар. Овој проблем може да биде ак-
туализиран особено кај деца кои пре-
тходно немале одвојувања или има-
ле неуспешно вклопување во градин-
ка, деца кои биле премногу заштиту-
вани или живееле во дисфункционал-
ни семејства. Силниот страв од учи-
лиште се вика „школска фобија“ и се 
манифестира како отпор на детето да 
оди на училиште. Децата кои го имаат 
овој проблем обично сакаат да одат 
на училиште, но стравот е толку силен 
што ги „преплавува“, може да достиг-
не ниво на паника поради што дете-
то одбива да влезе во училиштето, ба-
ра да си оди дома или инсистира не-
кој од родителите да остане со него. 

Како се манифестира школската 
фобија?

- Таа обично се јавува во првите 
денови со поаѓањето на училиште 
или неколку дена потоа. Притоа, де-
тето не може да објасни конкретно 
од што се плаши, несигурно е и нап-
нато со променливо расположение 
и емоции. Честопати овие деца се 
жалат и на некои телесни симптоми 
како што се главоболки или болки 
во стомак, мачнина, повраќање, ср-
цебиење, вртоглавица, имаат про-
блеми со заспивањето. Поради овие 
проблеми многу често пред психо-
лошката помош детето е подложе-
но на разни педијатриски прегледи 
и иследувања. Зголемената напна-
тост (анксиозност) ја следи и реак-

цијата на вегетативниот нервен сис-
тем, поради што и се јавуваат пого-
лем дел од телесните симптоми кај 
школската фобија. Овие симптоми 
обично за викенд или за празници 
исчезнуваат.

                  Школската фобија                 
               е т.н. невролошки 
страв, кој не спаѓа во 
нормалните развојни 
стравови и често е 
примарно анксиозно 
нарушување поради 
сепарација. Доминантни 
чувства кај детето се 
беспомошност, ниска 
самодоверба и страв од 
неуспех

Присуствувајте 
додека расте

Што најчесто ги советувате ро-
дителите кога станува збор за 
емотивното здравје на детето?

- Во зависност од возраста на де-
тето и проблемот за кој доаѓаат пси-
холошките интервенции се различ-
ни и специфични. Но генерално, 
многу е важна присутноста на ро-
дителите во периодот на растење-
то на нивните деца. Тука мислам 
на психичката присутност, посвете-
носта, блискоста, односно да се би-
де во контакт со детето, бидејќи ра-
ното емоционално врзување значи-
телно влијае какви ќе бидат негови-
те односи со другите луѓе во социјал-
ното живеење. 

Воспитните стилови се исто така 
многу важни, попустливоста и недо-
следноста може да доведат во идни-
на детето да има проблеми во одне-
сувањето и во регулацијата на емо-
циите.

Д-р Мери Бошковска со години е 
активна како ментално-здравствен 
работник во раното препознавање 
и третман на психичките проблеми 
кај децата и младите, а како експерт 
од оваа област била ангажирана од 
Светската здравствена организација, 
УНИЦЕФ, Академијата на обука на су-
дии и јавни обвинители, ИОО Македо-
нија, од разни училишта и градинки 
како предавач на разни целни групи. 
Активна е во заложбите за градење 
инклузивно општество, односно вклу-
чување на децата со посебни потреби 
во редовните училишта. Меѓу другото, 
учествувала на многу наши и меѓуна-
родни конгреси со трудови од областа 
која ја работи, а е членка и на Нацио-

налното координативно тело за пре-
венција на злоупотреба и занемару-
вање на децата при МТСП на РМ.

- Целиот мој работен век како пси-
хијатар за деца и млади активно сум 
посветена да помагам на децата и 
нивните семејства, но исто така се 
трудев со моите теоретски и прак-
тични познавања да дадам придо-
нес преку обука на разни целни гру-
пи со теми поврзани со превенција 
на менталното здравје кај децата, од-
носно како подобро да се разберат 
децата со развојни проблеми, деца-
та со посебни потреби, злоупотребе-
ните деца. Во последните години ак-
тивно работам во раното препозна-
вање и дијагностика на децата со ау-

тистичен спектар на нарушување - ве-
ли д-р Бошковска. 

Последните години работата во „Ре-
Медика“, вели, ѝ овозможува поква-
литетни услови за извршување на 
професионалните задачи.

- Нашата работа со деца бара спе-
цифичен приод, трпение, многу енер-
гија и откажувања. Моето семејство 
ми е најголема поддршка да истра-
ам во оваа моја посветеност, особе-
но мојот сопруг и двата сина, кои се-
когаш имаат разбирање за моите ан-
гажмани. Позицијата на мајка доде-
ка растеа моите деца ми овозможи 
уште подобро да ги разберам роди-
телите и децата во развој - вели д-р 
Бошковска.

Богато професионално искуство 
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Потценето 
емотивното здравје

Дали родителите навреме ги препо-
знаваат проблемите со кои се соочу-
ваат децата и дали навреме бараат 
психијатриска помош?

- Во нашата средина повеќе-
то родители поголемо внимание 
посветуваат на физичкото здра-
вје, односно полесно ги препо-
знаваат знаците кои се поврзани 
со телесното здравје, додека ко-
га се работи за проблеми повр-
зани со менталното, психичкото 
здравје, тука се чувствуваат не-
сигурно. Често пати овие пробле-
ми се потиснуваат или бараат по-
мош од најблиските, во семејство-
то, пријателите. Но за среќа, овие 
работи се менуваат во последни-
ве години и родителите сѐ почесто 
ни се обраќаат за помош. Родите-
лите најдобро го познаваат свое-
то дете и тие најдобро можат да 
ги воочат промените и навреме 
да побараат стручна помош за да 
се надминат, бидејќи голем дел 
од овие проблеми се развојни. 
Така, доволно е да се детектираат 
причините за проблемот и со ед-
на или неколку интервенции тие 
може успешно да се разрешат. 

Кои се причините за школската фо-
бија? 

- Постојат низа причини поради што 
може да се јави овој страв, но суштин-
ските се бараат во семејните односи. 
Овие деца често имаат „сепаратистич-
ки проблеми“, што значи дека е доми-
нантен стравот од одвојување од роди-
телите, а како последица на овој страв 
се јавува и стравот од училиште. Де-
цата, всушност, се обидуваат да го ра-
ционализираат овој страв, наведувајќи 
низа причини зошто се плашат. Така, 
велат дека се плашат од наставникот, 
дека им е страв оти нема да знаат, има-
ат проблеми со врсниците, чувство де-
ка не можат да одговорат на училиш-
ните барања. 

Стравот од училиште се јавува и кај 
деца чии родители имаат високи оче-
кувања од нив и често им говорат: „Ти 
сигурно ќе бидеш одличен, ќе ги имаш 

сите петки, ќе бидеш најдобар...“. Овие 
„пораки“, свесни и несвесни, дадени 
од родителите влијаат на децата, тие 
сакаат да ги исполнат нивните очеку-
вања. Меѓутоа, кај некои деца вакви-
от став доведува до појава на страв од 
неуспех. Децата се плашат дека ќе ги 
разочараат родителите ако не бидат ус-
пешни, најдобри, како што тие очекува-
ат, што придонесува за појава на овој 
проблем, а родителите често пати не 
можат тоа да го препознаат. 

Во практиката многу често гледаме 
и родители кои премногу ги заштитува-
ат своите деца, што придонесува тие да 
станат несигурни, зависни, инхибира-
ни. Исто така, деца што растат во се-
мејства кои се дисфункционални, ка-
де што владее напната и конфликтна 
семејна клима и каде што детето е све-
док на интензивни конфликти меѓу ро-
дителите или, пак, болест на родители-

те одбива да оди на училиште, бидејќи 
има потреба „да ја контролира“ семеј-
ната ситуација и на тој начин да спре-
чи распад на семејството. Тоа дете се 
соочува со страв дека еден од родите-
лите може да го напушти домот.

Стравот од училиште може да биде 
последица и ако детето е изложено на 
некој вид насилство, физичко или вер-
бално, од врсниците на пат до училиште 
или во училиштето, но и отфрлање, од-
носно ако детето има тешкотии во вос-
поставување контакти со другарите.

Дали овој страв се јавува само во 
детската возраст?

- Школската фобија може да се јави 
и во периодот на адолесценција, но во 
оваа возраст фобијата нема толку бу-
рна клиничка слика како во почетокот 
на школувањето. Може да се јави во 
средно училиште, но поретко. 

Децата и адолесцентите кои имаат 

проблем со школска фобија како лич-
ности најчесто се со зголемена неси-
гурност, зависни се и плашливи, скло-
ни се кон анксиозни и депресивни ре-
агирања во вознемирувачки ситуации, 
ги плашат нови и непознати ситуации 
и личности.

Школската фобија почнува нагло и 
може да има хроничен тек, да трае со 
недели и месеци, со повремено подоб-
рување и влошување. Некои повторни 
вознемирувачки искуства можат да ја 
актуализираат или влошат клиничката 
слика која претходно имала тенденција 
на смирување. Неопходно е овој страв 
навреме да се третира, бидејќи при не-
кои идни негативни животни настани 
фобијата може повторно да ескалира 
или да се јави во облик на друг вид фо-
бично реагирање или опсесивно рас-
тројство во младоста и во возрасниот 
период.

Како да му помогнеме на детето?
- Потребно е да се јакнат самодо-

вербата и самопочитувањето на де-
тето, да се пофалува, да се поттикнува 
дружењето со врсниците и стекнување 
пријателства.

Родителското разбирање и поддрш-

ката се многу важни и некогаш може 
да бидат доволни за решавање на про-
блемот доколку причините се несогла-
сување со врсниците или тешкотии со 
учењето. 

Неразбирањето од родителите, нив-
ните стравови и нетрпението го поддр-
жуваат проблемот. Колку детето подол-
го отсуствува од училиште, толку потеш-
ко ќе тргне на училиште. Детското его 
не е доволно развиено за соочување 
со стравовите, и доколку децата ги по-
чувствуваат стравот и несигурноста од 
родителите, во тој случај ќе бидат уште 
понесигурни.

Како да им помогнеме? Во практи-
ката како многу успешна се покажува 
и истата ја применуваме когнитивно-
бихејвиоралната терапија, како и пси-
ходинамската психотерапија со супор-
тативен и психоедукативен третман на 
родителите.

                  Родителското             
                  разбирање и 
поддршката се многу 
важни и некогаш може 
да бидат доволни за 
решавање на проблемот 
доколку причините 
се несогласување со 
врсниците или тешкотии 
со учењето

За какви проблеми најчесто доаѓа-
ат родителите?

- Најчесто родителите се загри-
жени за развојот на нивните деца 
меѓу втората и петтата година, ако 
отсуствува говор или доцни психо-
моторниот развој во однос на не-
говите врсници, ако детето не игра, 
гледа отсутно, не прати со поглед, се 
јавува страв дали има некои симп-
томи од аутистичниот спектар. Во 
овој период кај малите деца се ја-
вуваат и инаетот, своеглавоста, лу-
тењето, при што може да има напа-
ди на бес, често условени од тем-
пераментот на детето, поради што 
родителите тешко се справуваат со 
ваквото однесување и бараат струч-
на помош. 

Во училишниот период родители-
те почесто се обраќаат за пробле-
ми како што се анксиозноста и стра-
вовите, ноќното мокрење, тикови, 
проблеми поврзани со учењето/чи-
тање, пишување, вниманието, доде-
ка во периодот на пубертет пробле-
мите се поврзани со однесувањето, 
непослушноста, агресијата, отпорот 
да се учи, што резултира со слаб ус-
пех, стравови, депресивно располо-
жение, психолошки реакции...

Каква подготовка треба за да може да 
се допре до детето?

- Децата реагираат различно при 
прегледот, некои се инхибирани, по-
влечени, а некои се слободни и вед-
наш зборуваат. Потребно е време 
за да се воспостави контакт. Отпо-
рите кај децата доаѓаат од нивната 
несигурност и потребно е време за 
да стекнат доверба и да почнат да 
соработуваат. 

Кај малите деца контактот може да 
почне со избор на играчка и набљу-
дувањето на играта на детето може 
да ни каже многу во процената за 
проблемот поради кој доаѓа родите-
лот. Кај училишните деца цртежот е 
средство кое ни помага во процена-
та и ни кажува за неговите интрап-
сихички доживувања... Кај децата и 
младите во периодот на пубертет и 
адолесценција е поинаку, тие може 
да бидат свесни за проблемот за кој 
ги носат родителите и оттука да про-
излегува отпорот, па често велат „не 
сум луд да ме носиш на психијатар“. 
И тука довербата е важна за да му 
се објасни на детето дека родители-
те сакаат да му помогнат, подобро да 
го разберат, како би се надминале 
проблемите кои тие ги имаат.

Секој развоен период со различни предизвици
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Стреп ток ни ин фек ции на диш ни па ти шта кај де ца та
Кај де ца та до пет го ди-
ни ин фек ции на гор ни те 
диш ни па ти шта нај че сто 
пра ват ви ру си те. По пет-
та та го ди на по че сто се 
ја ву ва ат рес пи ра тор ни 
ин фек ции пре диз ви ка ни 
од ба кте рии од гру па та 
стреп то ко ки

Три те нај че сти за бо лу ва ња 
пре диз ви ка ни од стреп то ко ки 
во дет ска та во зраст се: гној но 
вос па ле ние на но сот, вос па ле-
ние на гр ло то и на крај ни ци те 
(ан ги на - ка та рал на или 
гној на) и шар лах

Прим. д-р Јас на Ана ста сов ска

Ин фек ци и те на диш ни па ти шта, 
или рес пи ра тор ни ин фек ции 
се нај че сти за бо лу ва ња кај де-
ца та. До де ка во фа за та на до е-

ње и во пре ду чи лиш на та во зраст нај че-
сти при чи ни те ли на ин фек ци и те на гор-
ни те диш ни па ти шта се ви ру си те, по пет-
та та го ди на по че сто се ја ву ва ат рес пи-
ра тор ни те ин фек ции пре диз ви ка ни од 
ба кте рии од гру па та стреп то ко ки, нај че-
сто од бе та хе мо ли тич ки стреп то ко ки од 
гру па та А.

- Стреп ток на та ин фек ци ја се ја ву ва 

во те кот на це ла та го ди на, но е по ка ра-
кте ри стич на за есен ско-зим ски от пер-
и од по ра ди пре стој во за тво ре ни про-
сто рии и неј зи но по лес но ши ре ње. Ин-
фек ци ја та се пре не су ва со ди ре ктен 
кон такт со за ра зе ни от (кап ко во ши ре-
ње), но и пре ку кон такт со за ра зе ни-
те играч ки, при бор за ја де ње и сл. По-
ра ди ова, че ста е по ја ва та на овој вид 
ин фек ции во ко ле ктив ни те уста но ви - 
гра дин ки, учи ли шта, ка де што мо жат 
да се пре диз ви ка ат и по ма ли епи де-
мии - об јас ну ва прим. д-р Јас на Ана-

ста сов ска, пе ди ја тар во „Ре-Ме ди ка“.
Три те нај че сти за бо лу ва ња пре диз ви-

ка ни од стреп то ко ки во дет ска та во зраст 
се: гној но вос па ле ние на но сот, вос па-
ле ние на гр ло то и на крај ни ци те (ан ги на 
- ка та рал на или гној на) и шар лах.
 
ЗНАЦИ НА БОЛЕСТА 

Симп то ми те на стреп ток на та ин фек-
ци ја на гр ло то се ја ву ва ат 1-3 де на од 
кон та ктот со за бо ле ни от. 

- Во о би ча е ни симп то ми на стреп-

ток на ин фек ци ја на гр ло то се ви со-
ка тем пе ра ту ра над 38 цел зи у со ви 
сте пе ни, бол ка во гр ло то со по ја ва 
на изра зи то цр ве ни ло на ждре ло то, 
оте че ни и бол ни крај ни ци со или без 
по ја ва на гној ни че по ви, зго ле ме ни 
и осет ли ви лимф ни јаз ли на вра тот. 
Де те то чув ству ва ма ла кса ност, од-
би ва да ја де, има гла во бол ка, бол ки 
во му ску ли те, а че сто и на гон за по-
вра ќа ње. Мо же да се по ја ви и сит но 
иси пу ва ње по ме ко то неп це и по ко-
жа та, осо бе но ка ра кте ри стич ни  кај 

шар ла хот (скар ла ти на) - об јас ну ва 
д-р Ана ста сов ска. 

Каш ли ца и зат нат нос не се ка ра кте-
ри сти ки на стреп ток на ан ги на, ту ку на 
ви рус на ин фек ци ја, ка де што исто та-
ка се по ја ву ва и цр ве но гр ло. И дру-
ги симп то ми и зна ци, ве ли на ша та со-
го вор нич ка, мо жат да прет ста ву ва ат 
ди фе рен ци јал но-ди јаг но стич ки проб-
лем по ме ѓу стреп ток ни те и ви рус ни-
те ин фек ции. 

- Та ка, на при мер, бе луз ла ви на ле-
пи на крај ни ци те и ви со ка тем пе ра ту-
ра се ја ву ва ат и кај ин фе ктив на та мо-
но нук ле о за, пре диз ви ка на од ви ру сот 
еб сте ин бар (Еbstein Bar). По ја ва на 
скар ла ти фор ме но иси пу ва ње по те-
ло то (ка ко кај шар лах) мо же да се ја-
ви кај по ве ќе ви рус ни ин фек ции. За-
тоа е мно гу бит но да се по ста ви точ на 
ди јаг но за на стреп ток на ин фек ци ја на 
гр ло то, пред да се за поч не со те ра пи-
ја со ан ти би о ти ци - ве ли до ктор ка та. 

Се ри оз но ста на стреп ток ни те ин-
фек ции, кои се не со од вет но ле ку ва-
ни (не до вол но дол го или со по гре шен 
из бор на ан ти би о тик), ле жи во мож ни-
те комп ли ка ции - рев ма тич на тре ска 
и пос тстреп то ков гло ме ру ло не фрит.

ДИЈАГНОЗА

- По треб но е да се на пра ват ос нов-
ни те ла бо ра то ри ски ана ли зи за до-
ка жу ва ње на ба кте ри ска ин фек ци ја: 
крв на сли ка со ле у ко ци тар на та (ди-

фе рен ци јал на) фор му ла и ЦРП (Ц ре-
а кти вен про те ин), кои се по ка че ни 
во овие слу чаи. Зе ма ње брис од гр-
ло и од нос е ос но вен и ди ре ктен на-
чин за откри ва ње на стреп то ко ки во 
гр ло и во нос. Точ но ста на овој тест 
се дви жи од 90 до 95 про цен ти од 
слу ча и те. По стои уште еден, т.н. брз 
тест за откри ва ње на стреп то ко ки во 
гр ло то (стре пА тест), кој е мно гу по-
ле зен, но тре ба да се има пред вид 
де ка е по зи ти вен кај око лу 70 от сто 
од слу ча и те - об јас ну ва на ша та со-
го вор нич ка.

Таа по тен ци ра де ка АСТО (АСО) те-
стот не се ко ри сти за ди јаг но за на акут-
ни те стреп ток ни за бо лу ва ња. 

- По стои го ле ма фа ма и не ра ци о на-
лен страв во вр ска со оваа ана ли за. 
Впро чем, АСТО (ан ти стреп то ли зин О) 
се ан ти те ла кои ги соз да ва ор га низ-
мот во кон такт со бе та хе мо ли тич ки-
те стреп то ко ки од гру па та А. Тој са-
мо прет ста ву ва до каз за прет ход на 
ин фек ци ја со оваа ба кте ри ја. Поч ну-
ва да рас те за 1-3 не де ли од ин фек-
ци ја та, се одр жу ва 3-5 не де ли, по тоа 
по стап но се нор ма ли зи ра, раз лич но 
дол го кај раз лич ни ор га низ ми. Не е 
до ка жа но па то ло шко дејс тво на са-
мо то АСТО-ан ти те ло во пре диз ви ку ва-
ње на бо ле сти те. По ка чен АСТО-тест 
не е ин ди ка ци ја за те ра пи ја со ан ти-
би о ти ци или про фи ла кса - об јас ну ва 
д-р Ана ста сов ска.

ЛЕКУВАЊЕ НА СТРЕПТОКНА АНГИНА

Пе ни ци лин ска те ра пи ја, ве ли на-
ша та со го вор нич ка, е лек од из бор, 
во тра е ње од 10 де на. По сто јат по-
ве ќе орал ни пре па ра ти, си ру пи за 
таа цел. 

- Ин јек ци ска та те ра пи ја во де неш-
но вре ме не ма оправ ду ва ње, освен 
во те шки, комп ли ци ра ни слу чаи, ка-
де што е по треб на па рен те рал на (ин-
тра ве ноз на) те ра пи ја. Кај де ца алер-
гич ни на пе ни ци лин се ко ри сти дру-
га гру па ан ти би о ти ци (ма кро ли ди, це-
фа лос по ри ни). Освен ан ти би о ти ци-
те, по треб ни се ви та мин ска те ра пи-
ја, анал ге ти ци-ан ти пи ре ти ци(про тив 
бол ки и ви со ка тем пе ра ту ра), по ве-
ќе теч но сти и ми ру ва ње - до да ва до-
ктор ка та.
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Ба кте ри ја та стреп то ко кус 
пи о ге нес (streptococcus 
pyogenes), од нос но бе та хе-
мо ли тич ка стреп то ко ка од 

гру па та А, е нај че сти от ба кте ри ски 
при чи ни тел на вос па ле ние на гр ло то 
(фа рин ги тис). Стреп то ко ки во гр ло нај-
че сто се ја ву ва ат кај де ца од 5 до 15 
го ди ни, па за тоа од осо бе на важ ност 
е ин фек ци ја та бр зо да се иден ти фи-
ку ва и да се тре ти ра со ан ти би о ти ци.  
- Со стој ба та е за раз на и мо же да се 
про ши ри пре ку кон такт со рес пи ра-
тор ни се кре ти кои со др жат стреп ток-
ни ба кте рии. Нај до бар на чин да се за-
шти ти ме е ре дов но да се ми јат ра це те 
и да не се ко ри сти туѓ при бор за ја де-
ње или ча ши - об јас ну ва д-р Мар тин 
Ива нов ски, од го во рен на би о хе ми-
ска та ла бо ра то ри ја во „Ре-Ме ди ка“.

Ако со стој ба та не се ди јаг но сти-
ци ра и тре ти ра мо же да се ја ват се-
кун дар ни комп ли ка ции, осо бе но кај 
де ца. Во овие комп ли ка ции спа ѓа ат 
рев мат ска та тре ска, ко ја мо же да го 
оште ти ср це то и гло ме ру ло не фри тис, 
кој ги за фа ќа бу бре зи те.

За де тек ци ја на стреп то ко ки од гру-
па та А се ко ри стат стреп А-те стот и 
кул ту ра од брис од гр ло.

- Бр зи от стреп-тест мо же да де те-
кти ра гру па А на стреп ток ни ан ти ге-
ни. Ре зул та ти те се до би ва ат за 10-20 
ми ну ти. При ме ро кот се зе ма со при-
ти ска ње на ја зи кот од па ци ен тот на-
до лу со по мош на шпа ту ла и со гре-
бе ње со бри сот по зад ни от дел од гр-
ло то и тон зи ли те. 

Ка ко се откри ва ат стреп то ко ки те?

Ко га мо же де те то да се вра ти на учи ли ште? 
- Обич но еден ден од по че то кот на те ра-

пи ја та и во отсус тво на тре ска.
Ако ед но де те од се мејс твото има стреп-

ток на ин фек ци ја, да ли си те во се мејс тво-
то ќе се за ра зат?

- Дру ги чле но ви од се мејс тво то, вклу чу-
вај ќи и во зрас ни, мо же да се за ра зат од 
ба кте ри ја та. Ма тич ни от ле кар мо же да ги 
те сти ра си те чле но ви од се мејс тво то кои 
има ат бол но гр ло и де ца та до 3 го ди ни. Ли-
ца та без симп то ми не тре ба да се те сти-
ра ат.

Ве ќе имам пре ле жа но стреп ток на ин-
фек ци ја и тре ти ран сум со ан ти би о ти-
ци. Да ли мо жам по втор но да ја до би јам?  
- Да. Иа ко ан ти те ла та мо же да ги за шти-

тат оние ли ца кои ве ќе има ле стреп ток на 
ин фек ци ја, по сто јат мно гу раз лич ни со е-
ви од овој ор га ни зам, та ка што е мал ку ве-
ро јат но де ка сте иму ни на си те со е ви. По-
тен ци јал но, по сто ја но мо же да до би ва те 
но ва стреп ток на ин фек ци ја. Нај до бар на-
чин да се на ма ли ри зи кот од транс ми си ја 
е да се ми ни ми зи ра бли ски от кон такт со 
дру ги ли ца и че сто да се ми јат ра це те со са-
пун и во да или со ал ко хол ни де зинфeкци-
ски средс тва.

Што е АСЛО и ка ко се ко ри сти за де тек-
ци ја на стреп ток на ин фек ци ја? - Ан ти стреп-
то ли зин О (АСЛО) е кр вен тест што по ма-
га во ди јаг но за та на те ков на или ми на-
та ин фек ци ја со стреп то ко ки од гру па та А 

(Streptococcus pyogenes). Те стот де те кти-
ра ан ти те ла про тив стреп то ли зин О, то кси-
чен ен зим што се про ду ци ра од гру па та А 
стреп то ко кус ба кте ри и те, еден од мно гу те 
стреп ток ни ан ти ге ни. АСЛО не е од го ле ма 
по мош при акут ни стреп ток ни ин фек ции, 
во тој слу чај тре ба да се ко ри стат бр зи от 
стреп А-тест и кул ту ра од брис од гр ло. Ме-
ѓу тоа, овој тест е од го ле ма по мош ако ле-
ка рот са ка да де те кти ра ра на стреп ток на 
ин фек ци ја ко ја не би ла ди јаг но сти ци ра на. 
Слу жи и за ди јаг но за на рев мат ска тре ска 
или за гло ме ру ло не фри тис, кои се ја ву ва-
ат не кол ку не де ли по стреп ток на та ин фек-
ци ја на гр ло, ко га бр зи от стреп А-тест и кул-
ту ра та од брис од гр ло ќе би дат не га тив ни. 

- Бол но гр ло кое трае по ве ќе од ед на сед ми ца или по втор ли ви бол ки во гр ло то
- Тем пе ра ту ра од 38 цел зи у со ви сте пе ни или по ви со ка
- Цр ве но гр ло или тон зи ли со бе ли или жол ти пла ки
- Те шко гол та ње или сил на бол ка при гол та ње
- Гла во бол ка, ге не ра ли зи ра на те лес на бол ка
- Мач ни на или по вра ќа ње
- Осет ли во или оте че но гр ло или лимф ни јаз ли
- Иси пу ва ње
- За сип нат глас по дол го од две сед ми ци
- Пре ку мер но ли га ве ње кај ма ли де ца
- Симп то ми на де хи дра та ци ја, ка ко пре ку мер на жед, су ва уста, на ма ле но ури ни ра ње
Те сти ра ње не се пре по ра чу ва ко га има и симп то ми кои се тес но по вр за ни со ви рус на ин фек ци ја, ка ко: каш ли ца и ри-

но реа, ри ни тис

Симп то ми кои мо ра да се тре ти ра ат
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Вашето бебе е малечко чудо! Ние како производители на храна 
за бебиња имаме огромна одговорност. Повеќе од 60 години 
соработуваме со природата за да можеме да гарантираме дека само најдоброто влегува во нашите теглички. 
Полето е внимателно одбрано, семињата не се третирани, овошјата и зеленчуците зреат природно. Истото 
внимание е посветено и на органското месо. Бидејќи најважните нешта во животот имаат потреба од нашата 
специјална грижа.

За ова гарантираме со нашето име.

 Нашето искуство  
   со органско производство  
го започнавме пред 60 години.
  И никогаш нема да престанеме.  
 Ова е нашето ветување.

Ве ро јат но ста за стреп ток на 
ин фек ци ја е по го ле ма ко га 

за бо ле но то ли це е де те или ако 
ли це то би ло во бли зок кон такт 

со не кој што е ди јаг но сти ци ран 
со стреп ток на ин фек ци ја

Д-р Мар тин Ива нов ски, 
од го во рен на би о хе ми ска 

ла бо ра то ри ја

 Бри сот мо же да се иско ри сти за из-
ве ду ва ње на брз стреп А-тест, а до пол-
ни те лен брис се зе ма ако е по треб но 

да се на пра ви ми кро би о ло шко ис пи-
ту ва ње од брис од гр ло - об јас ну ва д-р 
Ива нов ски.

За те стот, ве ли тој, не е по треб на ни-
ка ква под го то вка и тре ба да се из ве де 
пред да се за поч не со упо тре ба на ан ти-
би о ти ци. По зи тив ни ре зул та ти од бр зи от 
тест ука жу ва ат на при сус тво на стреп то-
ко ки од гру па та А, не е по треб но до пол-
ни тел но те сти ра ње и вед наш мо же да 
се за поч не со трет ман. Не га ти вен брз 
стреп-тест ука жу ва де ка те сти ра но то ли-
це нај ве ро јат но не ма стреп ток на ин фек-
ци ја, но тре ба да се на пра ви кул ту ра од 
брис од гр ло кај де ца или кај адо лес цен-
ти за да се по твр дат ре зул та ти те и да се 
из бег нат про пу ште ни ин фек ции кои мо-
же да до ве дат до те шки комп ли ка ции, 
ка ко рев мат ска тре ска. 

- Кул ту ра од брис од гр ло е по сен зи тив-
на ана ли за од бр зи от стреп-тест, но за 
ре зул та ти се че ка 24-48 ча са. Во ре тки 
слу чаи, фа рин ги ти сот е пре диз ви кан од 
стреп то ко ки од гру па та Ц или од гру па та 
Г. Овие ор га низ ми не ма да да дат по зи ти-
вен ре зул тат на бр зи от тест, но мо же да 
се де те кти ра ат со кул ту ра. Ако кул ту ра та 
е не га тив на, то гаш нај ве ро јат но бол но-
то гр ло е ре зул тат на ви рус на ин фек ци ја.

Ве ро јат но ста за стреп ток на ин фек ци-
ја е по го ле ма ко га за бо ле но то ли це е де-
те или ако ли це то би ло во бли зок кон такт 
со не кој што е ди јаг но сти ци ран со стреп-
ток на ин фек ци ја - ве ли до кто рот. 

При по зи ти вен тест кол ку дол го тре-
ба да оста нам изо ли ран од око ли на-
та? - Нај мал ку 24 ча са од по че то кот на 
те ра пи ја та со ан ти би о ти ци.

Што зна чат ре зул та ти те за АСЛО?  
- АСЛО-ан ти те ла та се про ду ци ра ат од 
ед на сед ми ца до еден ме сец по ини-
ци јал на та стреп ток на ин фек ци ја. Ма-
кси мал ни от ти тар се до стиг ну ва од 
тре та та до пет та та сед ми ца по бо ле-
ста и по тоа по сте пе но се на ма лу ва, 
но мо же да се де те кти ра во след ни-
те не кол ку ме се ци отка ко ќе се из ле-
чи стреп ток на та ин фек ци ја. Не га ти-
вен АСЛО или АСЛО со мно гу ни зок ти-
тар зна чи де ка ли це то кое е те сти ра но 
нај ве ро јат но не би ло бол но од стреп-
ток на ин фек ци ја. Ова е осо бе но точ-
но ако по втор но е зе мен при ме рок 
14 де на по доц на и исти от е не га ти-
вен (или е со ни зок ти тар). Мал про-
цент ли ца со комп ли ка ции по вр за ни 
со стреп ток на ин фек ци ја не ма ат по-
ка че но АСЛО. Ова е слу чај при по ја-
ва на гло ме ру ло не фри тис по кож на 
стреп ток на ин фек ци ја. По ка чен ти тар 
на АСЛО или ти тар кој рас те зна чи де-
ка ве ро јат но ли це то има ло стреп ток на 
ин фек ци ја. АСЛО-ти три кои ини ци јал-
но се ви со ки, а по тоа па ѓа ат ука жу ва-
ат на при сус тво на стреп ток на ин фек-
ци ја. АСЛО-те стот не пред ви ду ва по ја-

ва на комп ли ка ции по стреп ток на та 
ин фек ци ја, ни ту, пак, ги пред ви ду ва 
ти пот или те жи на та на бо ле ста. Ако се 
при сут ни симп то ми на рев мат ска тре-
ска или гло ме ру ло не фри тис, по ка че-
ни от ти тар на АСЛО мо же да по мог не 
во по твр ду ва ње на ди јаг но за та. Тре-
ба да се има пред вид де ка одре де ни 
ан ти би о ти ци и кор ти ко сте ро и ди мо-
же да ги на ма лат ни во а та на АСЛО-
ан ти те ла та.

Да ли по сто јат и дру ги ин фек ции пре-
диз ви ка ни од стреп то ко ки од гру па та 
А? - Стреп то ко ки те од гру па та А мо же 
да пре диз ви ка ат и кож ни ин фек ции 
(пи о дер ма, им пе ти го, це лу ли тис) или 
во ре тки слу чаи ин ва зив ни слу чаи ка-
ко то кси чен шок син дром или не кро-
ти зи рач ки фас ци ит.

По сто јат ли дру ги ти по ви стреп то-
ко ки кои мо же да пре диз ви ка ат бол-
но гр ло?

- Стреп то ко ки те од гру пи те Ц и Г, кои 
се нор мал но за ста пе ни кај жи вот ни-
те, мо же по вре ме но да пре диз ви ка ат 
фа рин ги тис кај лу ѓе. Ме ѓу тоа, од овие 
ба кте рии не ма ри зик за по ја ва на се-
кун дар ни комп ли ка ции кои се ја ву ва-
ат со стреп то ко ки те од гру па та А. Ан-
ти би о ти ци те за стреп то ко ки те од гру-
па та А се ефи кас ни и за овие гру пи на 
стреп то ко ки.

Нај че сти пра ша ња
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об јас ну ва до ктор ка та.
Пе ри о дот на рас те ње че сто па ти во-

ди до по ја ва на опре де ле ни де ви ја-
ции на ‘рбет ни от столб. Не ко гаш тие 
се доз во ле ни и мин ли ви, но има и со-
стој би ко га тие ми ну ва ат во се ри оз ни 
де фор ми те ти на ‘рбе тот. 

    - Са ми от раст прет ста ву ва до во лен 
ри зик за ра ди бр зи на та на рас те ње и 
не мож но ста си те стру кту ри на ‘рбет-
ни кот со од вет но бр зо да се адап ти-
ра ат на ин тен зив ни от раст. На јин тен-
зив ни от раст се слу чу ва ток му во учи-
лиш ни от пер и од. Но по крај рас те ње-
то, мно гу зна чај на уло га во раз ви то кот 
на ‘рбе тот има ат и фа кто ри те на над-
во реш на та око ли на и на ви ки те на де-
те то - ве ли д-р Сте фа нов ска.

РЕДОВНА ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ

По крај ске лет ни от раз ви ток, за 
нор мал ни от раст и раз вој на ‘рбет-

ни от столб мно гу важ на уло га има и 
раз ви е но ста на му ску ли те. Тие прет-
ста ву ва ат пот по ра на ‘рбе тот и нив-
на та пра вил на актив ност овоз мо-
жу ва нор ма лен раст и раз ви ток.  
- За да се обез бе ди нор мал на му-
скул на актив ност на ‘рбет ни те му-
ску ли, не оп ход на е ре дов на фи зич-
ка актив ност. Таа по драз би ра ре дов-
но веж ба ње на ча со ви те по фи зич-
ко вос пи ту ва ње, на кои де ца та тре-
ба да на у чат пра вил но да из ве ду ва-
ат веж би што ќе ги за јак нат му ску ли-
те око лу ‘рбет ни от столб и сто мач ни-
те му ску ли - об јас ну ва до ктор ка та.  
Овие ча со ви, со ве ту ва таа, тре ба да 
би дат та ка кон ци пи ра ни што кај де ца-
та ќе раз ви јат здра ви на ви ки за ре-
дов ни веж би за те ло и по тре ба од ре-
дов на актив ност. Тие ни ка ко не тре ба 
да се од бег ну ва ат или да се за ме ну-
ва ат со дру ги учи лиш ни актив но сти.  
- Она што мо жат да го сто рат ро ди те-

ли те е да се по тру дат де ца та да има ат 
ре дов на фи зич ка актив ност во об лик 
на ре дов но спор ту ва ње или ба рем 
ре дов на ре кре а ци ја што ќе овоз мо-
жи актив ност, истег ну ва ње на ‘рбе-
тот и акти ви ра ње на гор ни от дел на 
те ло то - игри со топ ка, скле ко ви, пли-
ва ње, ја зе ње по дрв ја и сл. - ве ли д-р 
Сте фа нов ска.

ПРАВИЛНА ПОЛОЖБА НА ТЕЛОТО ПРИ 
УЧЕЊЕ И ПРЕД КОМПЈУТЕР

По крај ре дов на та фи зич ка актив-
ност мно гу е зна чај на и по лож ба та 
ко ја де те то ја за зе ма при уче ње или 
ра бо та на комп ју тер. Овие актив но-
сти од зе ма ат го лем дел од вре ме-
то во те кот на де нот и за тоа де ца-
та тре ба да има ат со од вет ни ра бот-
ни ма си и стол чи ња, та ка што ќе се 
овоз мо жи пра вил на по лож ба на те-
ло то при уче ње и ра бо та на комп ју-

Ка ко да го за шти ти те 
‘рбе тот на де те то?

Проб ле ми те со ‘рбет ни от 
столб се сѐ по че сти кај со-
вре ме ни от чо век. ‘Рбе тот, 
ве ли прим. д-р Иван ка Сте-

фа нов ска, ор то пед во „Ре-Ме ди ка“, 
нѐ по тсе ту ва де ка, се пак, не по ми на-
ло тол ку дол го вре ме од на ше то „ис-
пра ва ње на две но зе“ и де ка ево лу-
ци ја та е долг про цес, а про ме ни те - 
по сте пе ни. ‘Рбет ни от столб е нај за-
сег нат дел од чо веч ко то те ло чи е што 
прис по со бу ва ње кон ис пра ве на по-
лож ба сѐ уште трае, од ед на стра на, 
а чи е што, пак, се којд нев но оп то ва ру-
ва ње со со вре ме ни от на чин на жи-
ве е ње, од дру га стра на, е на ви сти-
на го ле мо. 

- Ток му од тие при чи ни мо ра ме да 
вни ма ва ме на рас тот и на раз во јот 
на ‘рбет ни от столб на на ши те де ца - 

Пе ри о дот на рас те ње, кој е нај ин тен зи вен во учи лиш-
ни от пер и од, че сто па ти во ди до по ја ва на опре де ле ни 
де ви ја ции на ‘рбет ни от столб. Не ко гаш тие се доз во ле ни 
и мин ли ви, но има и со стој би ко га тие ми ну ва ат во се ри-
оз ни де фор ми те ти на ‘рбе тот. Ток му за тоа и ро ди те ли те и 
на став ни от ка дар тре ба да се пов ни ма тел ни
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Проф. д-р Ѓор ги Оров ча нец е единс тве ни от во зем ја ва и во ре ги о нот кој пра ви ен до-
скоп ски ин тер вен ции со CО2-ла сер за ле ку ва ње то на ра кот на гр ло то. Ко га се опе ри ра 

со не го, до кан це рот се стиг ну ва по при ро ден пат, низ уста та, це лос но се от стра ну ва 
са мо бол ни от дел од тки во то, а мож но сти те за да се про дол жи жи во тот без ис хра на со 

сон да, да се за др жи го во рот и да не се но си ка ни ла во душ ни кот се огром ни

тер, ка ко на учи ли ште, та ка и до ма. 
- И по крај тоа, на став ни ци те и ро ди-
те ли те тре ба да ги опо ме ну ва ат де ца-
та пра вил но да се дат во те кот на овие 
актив но сти - со ве ту ва до ктор ка та.

ПОМАЛА ТЕЖИНА НА 
УЧИЛИШНИТЕ ТОРБИ

Во пер и о дот на учи лиш на та го ди на 
мно гу зна ча ен фа ктор за раз ви то кот 
на ‘рбет ни от столб се и учи лиш ни те 
чан ти/ран ци, од нос но нив на та те жи-
на. По тре ба та од по ве ќе учеб ни по ма-
га ла е не ми нов ност во со вре ме ни от 
учи ли штен си стем. Но де ца та не ма ат 
мож ност да ги оста ва ат кни ги те во учи-
ли шта та и ги но сат ран ци те до учи ли-
ште, од учи ли ште, а че сто па ти и по се-

кој час, за ра ди ка би нет ска та на ста ва.  
- Про сеч на та те жи на на ра не цот мно-
гу че сто прет ста ву ва ви сок про цент од 
те жи на та на де те то, што зна чи де ка 
на де те то му тре ба го лем на пор за да 
ја но си таа те жи на. Ва ква та со стој ба 
мо же да при до не се да се раз вие де-
фор ми тет на ‘рбет ни от столб, кој до-
кол ку не се за бе ле жи бла го вре ме но, 
мо же да соз да де се ри о зен проб лем 
на ‘рбет ни от столб. Ра зум на та ко му-
ни ка ци ја по ме ѓу ро ди те ли те и на став-
ни ци те и актив но ста на ро ди тел ски-
те со ве ти мо же да по мог не да се раз-
вие еден ра ци о на лен при стап кон но-
се ње то на учи лиш ни те по ма га ла, пла-
ни ра ње на актив но сти те, а со тоа и да 
се на ма ли те жи на та на ран ци те - ве-
ли д-р Сте фа нов ска.

 РЕДОВНИ ПРЕГЛЕДИ 

Ко неч но, и по крај си те мер ки кои 
мо же ро ди те лот да ги пре зе ме, де ца-
та тре ба да би дат и ре дов но сле де-
ни од струч ни ли ца за да се за бе ле-
жат про ме ни те и на вре ме да се ко-
ри ги ра ат си те не пра вил но сти на рас-
те ње то.

- Ра сте ње то на на ши те де ца е нај го-
ле мо то за до волс тво за се кој ро ди тел. 
На ша гри жа е да им по мог не ме да по-
рас нат здра ви и без по го ле ми проб-
ле ми. Тоа по драз би ра актив на гри жа 
и ре дов но сле де ње на рас те ње то. Не-
ко гаш таа гри жа прет ста ву ва и по го-
лем ан гаж ман ка ко во се мејс тво то, 
та ка и во учи ли ште то. Но тоа е на ша 
за да ча! - истак ну ва д-р Сте фа нов ска.

Ле ку ва ње то на ра кот на гр ло то не 
мо ра да зна чи и гу бе ње на гла-
сот или по сто ја но но се ње ка ни-
ла (цев че што се по ста ву ва во 

душ ни кот пре ку отвор на ре чен тра хе о-
сто ма), ис хра на пре ку сон да и гу бе ње на 
го во рот. За да се со чу ва здра ви от дел од 
гр ло то за да се за др жи го во рот, а це лос-
но да се от стра ни ра кот и бр зо да се вра-
ти ква ли те тот на жи во тот, свет ски те ме ди-

цин ски цен три мно гу че сто се од лу чу ва ат 
за ен до скоп ско то опе ри ра ње со CО2-ла-
сер. Ва кви ин тер вен ции се ра бо тат и кај 
нас. Па на ме сто па ци ен ти те да из бег ну-
ва ат ле кар ски прег ле ди и да го за о би ко-
лу ва ат проб ле мот, пла шеј ќи се од жи во-
тот по опе ра ци ја та, до вол но е да по ба ра-
ат по мош на ви стин ско ме сто или, пак, 
вто ро мис ле ње. На вре ме но то откри ва-
ње на ра кот на гр ло то зна чи и не го во из-

ле ку ва ње.
Проф. д-р Ѓор ги Оров ча нец, ото ри но-

ла рин го лог и хи рург во „Ре-Ме ди ка“, е 
единс тве ни от во зем ја ва и во ре ги о нот 
кој пра ви ен до скоп ски ин тер вен ции со 
ЦО2-ла сер за ле ку ва ње то на ра кот на гр-
ло то. Ова ма лиг но за бо лу ва ње е вто ро на 
ли ста та на ма лиг ни за бо лу ва ња на гла-
ва та и на вра тот и за фа ќа до три про цен-
ти од си те ма лиг но ми. Ста ти сти ка та ве-

СО ЛА СЕР 
ПРО ТИВ РАК НА ГР ЛО 

за бр зо вра ќа ње на нор мал ни от жи вот
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Ин тер вен ци и те со ла се рот не 
са мо што се по мал ку агре сив-
ни, ту ку се ма кси мал но функ-

ци о нал ни и со нив се за чу ву ва 
по го лем дел од ор га нот што се 

опе ри ра, а па ци ен ти те бр зо 
заз дра ву ва ат

Проф. д-р Ѓор ѓи Оров ча нец, 
ото ри но ла рин го лог, хи рург 

Ла сер ски те опе ра ции со CО2-ла се рот во „Ре-Ме ди ка“ 
се из ве ду ва ат отка ко на па ци ен тот под ане сте зи ја ќе му 
се овоз мо жи ди ше ње со по се бен ла сер ски ту бус.

- Она што го има ме во „Ре-Ме ди ка“, а го не ма на дру-
го ме сто во Ма ке до ни ја е т.н. џет-ане сте зи ја. Тоа зна чи 

да опе ри ра те без во оп што па ци ен тот да би де ин ту би ран. 
Та ка се до би ва комп лет но сло бод но опе ра тив но по ле, 
што за хи рур гот зна чи ма кси мал на при стап ност, вид ли-
вост и мож ност за це лос но от стра ну ва ње на про це сот - 
ве ли д-р Оров ча нец.

• Се из ве ду ва по при ро ден пат, 
пре ку уста, без ре зо ви на вра тот

• Се от стра ну ва са мо бол но то тки-
во, до де ка дру га та стру кту ра на 
гр ло то оста ну ва ма кси мал но за-
чу ва на

• Грк ла нот по опе ра ци јата брзо ги 
пре зе ма сво и те функ ции

• На зо га стрич на та сон да за гол та-
ње се ко ри сти са мо ко га се ра-
бо ти за го ле ми отсе ку ва ња на 
грк ла нот, што е ек стрем но ре тко

• При нај го ле ми от број ин тер вен-
ции не тре ба отво ра ње на душ-
ни кот, па со тоа па ци ен тот не ма 
тра хе о сто ма (ин тер вен ции кај 
ту мо ри Т1, Т2, Т3). 

• Нај мал ку 40 про цен ти од ту мо-
рите што се откри ва ат мо же да 
се ре шат на овој на чин

• Па ци ен тот бр зо заз дра ву ва и се 
вра ќа во нормален жи вот. Оста-
ну ва во бол ни ца са мо ден-два

• Комп ли ка ции ре чи си не ма, за 
раз ли ка од кла сич на та хи рур ги-
ја ко га мо же да се ја ват хе ма то-
ми, ин фек ции, фи сту ли... 

• Ле ка рот има комп ле тен увид и 
прег лед на ме сто то што го опе-
ри ра, а го гле да под ми кро скоп

• Со ла се рот хи рур гот мо же да на-
пра ви рез и низ ту мо рот, што не 
смее да се слу чи при кла сич на-
та ин тер вен ци ја

• Со ла сер ска та ин тер вен ци ја 
има мож ност за за чу ву ва ње на 
здра ви от дел од глас на та жи ца, 
на ме сто да се ва ди це ла, ка ко 
што тоа се пра ви со кла сич на-
та опе ра ци ја. Та ка ма кси мал но 
мо же да се за чу ва функ ци ја та на 
го во рот

• Ла сер ска та ин тер вен ци ја чи ни 
по мал ку откол ку кла сич на та опе-
ра ци ја

• Таа е по мал стрес за па ци ен тот

Пред ност и со џет-ане сте зи ја та

Зо што ла сер ска опе ра ци ја?ли де ка е три-че ти ри па ти по за ста пен 
кај ма жи те откол ку кај же ни те. 

Ко га се опе ри ра со CО2-ла сер до кан-
це рот се стиг ну ва по при ро ден пат, низ 
уста та. При опе ра ци ја та тој се сле ди пре-
ку ми кро скоп и ка ме ра, и со ла се рот се 
от стра ну ва са мо бол ни от дел од тки во то. 

- Ин тер вен ци и те со ла се рот не са мо 
што се по мал ку агре сив ни, ту ку се ма-
кси мал но функ ци о нал ни и со нив се за-
чу ву ва по го лем дел од ор га нот што се 
опе ри ра, а па ци ен ти те бр зо заз дра ву-
ва ат - об јас ну ва про фе со рот. 

ЗНАЦИ НА БОЛЕСТА

Ко га ќе се открие ра кот на гр ло то, пр-
во пра ша ње е во кој ста ди ум е, на ко ја 
по зи ци ја, од нос но не го ва та Т-кла си фи-
ка ци ја, ка ко и да ли има за фа те ни жлез-
ди, од нос но Н-кла си фи ка ци ја.

- Ко га збо ру ва ме за ла сер ска та хи рур-
ги ја, или хи рур ги ја та пре ку уста, збо ру-
ва ме за при род ни от пат да стиг не те до 
опе ра тив но то по ле, т.е. до грк ла нот. Са-
ми от грк лан е ор ган со не кол ку важ ни 
функ ции. Со не го се овоз мо жу ва по сто-
ја но ди ше ње, тој е рас крс ни ца што го 
разд во ју ва гол та ње то од ди ше ње то (за 
да не за ле ту ва хра на во бе ли те дро бо-
ви) и кај чо ве кот е од иск лу чи тел на важ-
ност за што пре ку грк ла нот се овоз мо жу-
ва го во рот, што има ви со ка со ци јал на 
вред ност - об јас ну ва про фе со рот.

Грк ла нот е по де лен во три сег мен ти, 
кои во функ ци о на лен, ор ган ски и ем-
бри о ло шки дел се раз лич ни, со раз ли-
чен лим фен си стем, на што се ба зи ра 
кла сич на та, но и ла сер ска та хи рур ги-
ја. Гор ни от кат од овој ор ган се на ре ку-
ва су праг ло тис, сред ни от - гло тис (ре ги-
ја ка де што се глас ни те жи ци) и дол ни-
от - субг ло тис.

- Ко га ста ну ва збор за рак на грк ла-
нот нај че сто се ја ву ва на ни во на гло тис 
(или на глас ни жи ци). Од си те ма лиг ни 
ту мо ри на гр ло то, 97 от сто е кар ци ном. 
Од нив, до 60 про цен ти се ди јаг но сти ци-
ра ни на глас ни те жи ци, а пре о ста на ти-
те 35 от сто во ре ги ја та на су праг ло тис. 

Пет про цен ти се во субг ло тис - ве ли д-р 
Оров ча нец.

Има со стој би, об јас ну ва тој, ко га ра-
кот да ва симп то ми. Нај че сто ста ну ва 
збор за про ме на на гла сот, кој не се 
вра ќа во нор ма ла и по да де на те ра пи-
ја. Про ме на та на гла сот по дол га од две 
не де ли, и по крај ле ку ва ње то, е симп-
то ма тич на ко га ста ну ва збор за ра кот. 
Симп то ми се и на ру ше но или отеж на то 
гол та ње, ас пи ра ци ја или ко га и при гол-
та ње плун ка таа за ле ту ва во душ ни кот. 
Зна ци мо же да би дат и крв во плун ка та, 
ка ко и отеж на то ди ше ње.

ДА СЕ ОТКРИЕ НАВРЕМЕ

- Нај до бро е ко га не ма да дој де до раз-
вој на ма лиг но за бо лу ва ње, па на вре ме 
ќе се откри јат пре кан це ро ге ни те про ме-
ни и ќе се тре ти ра ат. Во фе но ме нот на 
по ја ва на ра кот на гр ло то осо бе но ме-
сто за зе ма ат овие пре кан це ро ге ни про-

ме ни (хи сто ло шки изра зе ни дисп ла зии). 
Тие лес но се ди јаг но сти ци ра ат и со со-
вре ме ни от трет ман се овоз мо жу ва нив-
но де фи ни тив но ре ша ва ње, со што се 
спре чу ва по на та мо шен раз вој на ра кот. 
Во ре ша ва ње то на пре кан це ро ге ни те, 
клуч на уло га има упо тре ба та на CО2-ла-
се рот - об јас ну ва про фе со рот.

Трет ма нот на пре кан це ро ге ни те со 
CО2-ла сер ма кси мал но го са ни ра про-
це сот и вр ши ми ни мум оште ту ва ња на 
стру кту ра та на гр ло то.

За да се ди јаг но сти ци ра бо ле ста пр во 
се пра ви ото ри но ла рин го ло шки прег лед 
со ла рин го ско пи ја, стро бо-ко пи ја и со 
упо тре ба на ме ди цин ска бр за ка ме ра. 
Тоа да ва сли ка на со стој ба та на грк ла-
нот ба рем во не го ви те вид ли ви и глав-
ни сег мен ти.

- Мо же гла сил ка та да се ис пи та стро-
бо скоп ски, со што се сле ди неј зи но то 
дви же ње и за о ста ну ва ње во дви же ње-
то. По твр да на ди јаг но за та се пра ви со 

ми кро ла рин го ско пи ја, ко га кај ане сте-
зи ран па ци ент со ми кро скоп се ис пи-
ту ва грк ла нот и се зе ма ат пар чи ња од 
тки во то кои хи сто ло шки се ана ли зи ра-
ат. На тој на чин се пра ви хи сто ло шка ве-
ри фи ка ци ја, ко ја е де фи ни тив на по твр-
да за по сто е ње на ту мор. Ако хи сто ло-
шки се по твр ди де ка има ту мор, мо ра 
да се на пра ват и дру ги ис пи ту ва ња, нај-
че сто сним ка со комп ју тер ска то мо гра-
фи ја или со маг нет на ре зо нан ца. По ен-
та та на ова ис пи ту ва ње е пре циз но да 
се ло ци ра ту мо рот и за ед но со ми кро ла-
рин го ско пи ја да се одре ди Т-кла си фи ка-
ци ја - об јас ну ва про фе со рот.

Т-кла си фи ка ци ја та по ка жу ва да ли ту-
мо рот е во ед на ре ги ја, по дре ги ја или 
пре ми ну ва во со сед ни те ре гии. До кол ку 
се кла си фи ци ра ка ко Т1, тоа зна чи де ка 
за фа ќа ед на по дре ги ја, Т2 - две по дре-
гии, Т3 - три по дре гии во две ре гии. Ту-
мо рот кла си фи ци ран ка ко Т4 е про па-
ги ран, ја про би ва ‘рска ви ца та на грк-
ла нот, се ши ри ло кал но и пре ми ну ва во 
дру ги стру кту ри (во па раг ло тис и пре ку 
не го во ти ро ид на та жлез да).

- За жал, го лем дел па ци ен ти, кај нас 
над 45 про цен ти, при пр во то ја ву ва-
ње на спе ци ја лист има ат Т4-ту мор. Тоа 
зна чи де ка кај нив мо ра да се на пра-
ви кла сич на ин тер вен ци ја, ко ја е мно-
гу му ти лант на, и мо ра да се из ва ди це-
ли от грк лан. Кај нив е не оп ход но фор-

ми ра ње на тра хе о сто ма. Но кај пре-
о ста на ти те 50-55 от сто од па ци ен ти-
те се то тоа мо же да се ре а ли зи ра ен-
до скоп ски со ЦО2-ла сер, без во оп што 
да се отво ра душ ни кот и да има над-
во реш на ра на, што е огром на бла го-
дат за па ци ен тот - ве ли д-р Оров ча нец.  
Ко га се пра ви ла сер ска опе ра ци ја, хи-
рур гот пре ку уста та со по мош на ла сер 
нав ле гу ва во зо на та на ту мо рот и го от-
стра ну ва це лос но ту мор ски от про цес.

- Ва ка мо же да се ре а ги ра ко га ста ну-
ва збор за Т1, Т2 и не кои Т3-ту мо ри. Кај 
Т1-ту мор во ре ги ја на гло тис хор де кто-
ми ја (ва де ње глас на жи ца) мо же да се 
из ве де ла сер. Ко га ра бо ти те кла сич но 
хи рур шки ја ва ди те це ла та глас на жи ца. 
Ко га, пак, ста ну ва збор за ла сер ска хи-
рур ги ја, мо же да се на пра ват осум ти па 
хор де кто ми ја. Та ка, мо же да от стра ни те 
дел, а да не го оште ти те ос нов ни от ли га-
мент на глас на та жи ца. Тоа за па ци ен-
тот зна чи ма кси мал на хи рур шка он ко-
ло шка за шти та и ма кси мал на функ ци-
о нал на ре ха би ли та ци ја - об јас ну ва д-р 
Оров ча нец.

Кај Т2, евен ту ал но Т3-ту мо ри, кај кои 
не е за фа те на ти ро ид на та ‘рска ви ца, 
мо же да се из ва ди со ла сер са мо по ло-
ви на на грк ла нот, а дру га та да се за чу-
ва, без да мо ра да се на пра ви тра хе о-
сто ма, од нос но отвор на душ ни кот. Осо-
бе но тре ба да се наг ла си де ка Т2 и Т3-ту-

мо ри те во су праг ло тис мо же це лос но да 
се ре шат со CО2-ла сер без отво ра ње на 
душ ни кот и фор ми ра ње тра хе о сто ма.
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Опе ра ци ја на жолч ка пре ку са мо еден ми кро рез 

ЗОШТО СЕ СОЗДАВААТ КАМЧИЊА?
 

- Полнење на жолчното ќесе е па-
сивен феномен што се случува се-
когаш кога притисокот во него е 
понизок од притисокот во главни-
от жолчен канал, т.е. кога е затво-
рен Одиевиот сфинктер. Оваа раз-
лика на притисоци овозможува па-
сивно полнење на жолчното ќесе. 
Празнењето на жолчното ќесе во 
холедохот и дуоденумот е активна 
моторна функција што почнува со 

контракција на мускулните влак-
на на жолчното ќесе, при што при-
тисокот во него се зголемува, па 
сѐ завршува со истиснување на 
жолчка во главниот изводен ка-
нал - објаснува д-р Хаџи Манчев. 
Нашиот соговорник објаснува де-
ка дебелината ја зголемува мож-
носта за појава на билијарна кал-
кулоза. 

- За фактор за појава се сметаат 
и Кроновата болест, дијабетес ме-
литусот, некои болести на хипер-
липемиите, како и нерационална-
та исхрана богата со холестерол - 
вели тој.

КОИ СЕ ЗНАЦИТЕ НА БОЛЕСТА?
 

Околу 50 отсто од камчињата не 
предизвикуваат никакви кли-
нички симптоми и тие се наре-
чени „мирни камчиња“. Најчес-
то се откриваат случајно (при 
рендгенски испитувања или 
при аутопсии). Ваквите „мир-
ни“ камчиња главно се цврсти. 
Преостанатите 50 отсто од кам-
чињата се активни и предизвику-
ваат многу карактеристични те-
гоби при своето поместување, 
а истовремено и многу сериоз-
ни компликации. Така, поместу-
вањето на камчињата кон вратот 
на жолчното ќесе и влегувањето 
во холедохот предизвикува и хи-
дропс на жолчното ќесе, опструк-
тивна жолтица и билијарни коли-
ки (болки). Главни карактеристи-
ки на клиничката слика се напа-
ди на болки под самиот десен ре-
брен лак, кои се шират по должи-
ната на меѓуребрените нерви на 
десната страна под десната плеш-
ка, а многу често и во десното ра-
мо. Болките се предизвикани од 
поместувањето на камчињата и 

од спазам на мазната мускулату-
ра на жолчното ќесе и на главни-
от изводен канал. 

- Болките често се проследени 
со зголемена температура, ле-
укоцитоза, повраќање. Траат не-
колку часа и најчесто попуштаат 
по примање лекови, спазмолити-
ци и аналгетици. Појавата на жол-
то пребојување на белките на очи-
те и на кожата ја отстранува потре-
бата за диференцијална дијагноза 
на болката, затоа што со сигурност 
се знае дека е од билијарно поте-
кло. Болките најчесто почнуваат 
по обилен оброк (масти, јајца), но 
и по поголем физички и психички 
напор. Во текот на нападот паци-
ентот чувствува болка при допир 
со рака во средниот горен дел на 
стомакот и под десниот ребрен 
лак - објаснува д-р Хаџи Манчев.  
Честопати постојат и тегоби како 
надуеност, испуштање гасови, та-
па болка во средниот горен дел на 
стомакот, киселини, а понекогаш 
може да бидат проследени со ја-
ко подждригнување. Болеста мо-
же да предизвика и невообичаени 
симптоми како главоболки (миг-
рена), ревматски болки во преде-
лот на вратот, грбот и зглобовите.

- Компликации на билијарната 
калкулоза се: хиперкалцибилија 
и порцеланско жолчно ќесе, акут-
но воспалување на жолчното ќе-
се, билијарен акутен панкреати-
тис, стенозирачки секундарен па-
пилитис, миграција на билијар-
ните конкременти и холедохоли-
тијаза, билиодигестивна фистула 
и илеус како резултат на билија-
рен конкремент. Како многу ретка 
состојба, при долготрајна крупна 
калкулоза, може да се појави кар-
цином на жолчното ќесе (0,1 от-
сто) - додава нашиот соговорник. 

Кал ку ло за та на жолч но то ќе-
се, поз на та ка ко кам чи ња 
во жолч ка та, е без сом не ние 
нај че ста хи рур шка бо лест на 

цр ни от дроб и на жолч ни те па ти шта 
(хе па то би ли јар ни от тракт). Се сме та 
де ка се кој пет на е сет ти маж и се ко ја 
де сет та же на бо ле ду ва ат по ра ди ка-
мен чи ња во жолч но то ќе се. Нај че сто 
проб ле мот со нив се ре ша ва со опе-
ра ци ја. За да се олес ни на па ци ен тот, 
а не го во то за креп ну ва ње да би де по-
бр зо, об јас ну ва прим. д-р Ма не Ха џи 
Ман чев, аб до ми на лен хи рург во „Ре-
Ме ди ка“, во бол ни ца та се ра бо ти ме-
то да со ко ја жолч но то ќе се се от стра-
ну ва пре ку хи рур шки отвор го лем са-
мо 2,5 сан ти ме три. 

Ко га ста ну ва збор за ка мен во жолч-
ка за хи рур зи те се нај важ ни анам не-
за та и кли нич ка та сли ка. Тие, об јас-
ну ва д-р Ха џи Ман чев, тре ба да се 
по твр дат со две клуч ни ди јаг но стич-
ки ме то ди: ул тра со но гра фи ја (ехо) 
на цр ни от дроб и на жолч ни те па ти-
шта и ен до скоп ска ре тро град на хо-
лан ги о пан кре а то гра фи ја (ЕРЦП), по-
ткре пе ни со ла бо ра то ри ски ана ли зи. 
Ле ку ва ње то на би ли јар на та кал ку ло-
за, ве ли до кто рот, мо же да би де ме-
ди ка мен тоз но и хи рур шко. Ме ди ка-
мен тоз но то ле ку ва ње е „ре зер ви ра-
но“ за по ста ри те лу ѓе, кај кои по стои 
опас ност од хи рур шка та ин тер вен-
ци ја. Тоа се по ка жа ло ка ко не це лис-
ход но, дол го трај но и хе па то то ксич но. 
- Нај че сто се од лу чу ва ме за хи рур шко-
то ле ку ва ње. При тоа се пра ви комп-
лет но ва де ње на жолч но то ќе се (хо-
ле ци сте кто ми ја). По сто јат две ме то ди 
на ва де ње на жолч но то ќе се. Ед на та 
е кла сич на (со хи рур шки рез), а дру-
га та ла па ро скоп ска со по ста ву ва ње 
три-че ти ри ма ли отво ри низ кои се от-
стра ну ва це ло то жолч но ќе се. Во де-
неш но вре ме ре чи си се ко ја жолч ка се 
опе ри ра ла па ро скоп ски, а единс тве-
но во „Ре-Ме ди ка“ е мож но оваа ин-
тер вен ци ја да се из ве де пре ку еден от-
вор (Singl Port Cholecystectomy) со го-
ле ми на од 2,5 сан ти ме три, кој се пра-
ви на са ми от па пок (ум би ли кус), при 
што се от стра ну ва це ло то жолч но ќе-
се - ве ли д-р Ха џи Ман чев.

Апсорпциска функција: во жолчно-
то ќесе се врши реапсорпција на во-
дата и на јоните на Nа+ и Cl- преку 
епителот на жолчното ќесе со акти-
вен транспорт, така што жолчката се 
концентрира 4-10 пати. Поради тоа 
и концентрацијата на жолчните соли 
и концентрацијата на холестеролот 
се зголемуваат околу 10 пати. Кон-
центрацијата на жолчката и апсорп-
цијата на водата и на електролитите 

во жолчното ќесе, односно жолчни-
те соли, имаат многу голема улога 
во одржување во растворлива со-
стојба на масните капки и кристали-
те на холестеролот и со тоа се спре-
чува нивна седиментација во облик 
на каменчиња.

Моторна функција: Во моторна-
та функција разликуваме две фази: 
полнење на жолчното ќесе и праз-
нење на истото.

Камчиња во жолчка

Половина од камчињатФункцијата на жолчното 
ќесе и на жолчните канали треба да се разликува од 
физиолошки аспект: апсорпциска и моторна функција
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Де нес ре чи си се ко ја жолч ка се опе-
ри ра ла па ро скоп ски, а единс тве но 
во „Ре-Ме ди ка“ е мож но оваа ин-

тер вен ци ја да се из ве де пре ку еден 
отвор од 2,5 сан ти ме три на са ми от 
па пок, при што се от стра ну ва це ло-

то жолч но ќе се

Прим. д-р Ма не Ха џи Ман чев, 
аб до ми на лен хи рург

Пр ва та сингл порт хо ле ци сте кто ми ја во 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја е на пра ве на во ап-
рил 2011 го ди на. 

- Ла па ро скоп ска та хо ле ци сте кто ми ја 
се га е при фа те на ка ко зла тен стан дард на 
трет ма нот на хо ле ли ти ја за та. Таа е до бро 
об јас не та и при фа те на ка ко лес на и си гур-
на ме то да за из ве ду ва ње. Тра ди ци о нал но, 
ла па ро скоп ска та хо ле ци сте кто ми ја се из-
ве ду ва со че ти ри пор та. Трен дот на мо дер-
на та ла па ро скоп ска хи рур ги ја е упо тре ба 
на три или два пор та и да се на ма ли бро јот 
на ин ци зи и те. Тен ден ци ја е да се на пра ви 
ла па ро скоп ска хо ле ци сте кто ми ја со ми ни-
ма лен рез за да се по стиг не ма кси ма лен 
ефект без оста ва ње на луз ни по те ло то. Во 
исто вре ме и да се ко ри стат при род ни те 
отво ри за пра ве ње опе ра тив ни ин тер вен-
ции, од нос но „хи рур ги ја без рез“. Овој пра-
вец е на ре чен NОТЕS - об јас ну ва до кто рот.

Тра ди ци о нал на та ла па ро скоп ска хи рур-
ги ја се из ве ду ва со по ста ву ва ње че ти ри 
пор та со ко ри сте ње на по ве ќе ин стру мен-
ти при из ве ду ва ње на оваа про це ду ра. Со 
сингл порт ла па ро скоп ска та ме то да се ко-
ри сти еден, спе ци ја лен порт во пре де лот 
на па по кот, кој е по де лен на два де ла и со 
пра вил но ко ри сте ње при по ста ву ва ње то 
тој се спо ју ва и пра ви це ли на во фор ма на 
бу ква та Х по ра ди што е на ре чен X Conе.

- По сто јат по ве ќе ти по ви пор то ви за из-
ве ду ва ње на оваа ин тер вен ци ја. За пр ва-
та ин тер вен ци ја ко ри стев ме X Conе. По не-
го во то по ста ву ва ње, на ме тал ни от дел од 
пор тот се по ста ву ва гу ме на мем бра на на 
ко ја има че ти ри пор та и низ кои се по ста-
ву ва ат спе ци јал ни ин стру мен ти со кои опе-
ра тив на та ин тер вен ци ја се из ве ду ва си гур-
но и без бед но - об јас ну ва д-р Ха џи Ман чев.

Са ма та тех ни ка на сингл порт ла па ро-
скоп ска та хо ле ци сте кто ми ја е раз лич на 
во за вис ност во кој пер и од е на пра ве на. 
По че то кот на оваа ме то да е во 2009 го ди-
на и во по че то кот се ко ри сте ле раз ни тех-
ни ки за фи кси ра ње на фун ду сот на жолч-
но то ќе се. 

- Пред но ста на X Conе во од нос на пре о-
ста на ти те пор то ви е тоа што по сто јат че ти-
ри пор та, ка ко и ми ни мал на та ла парoто-
ми ја ко ја из не су ва не по ве ќе од 2 сан ти ме-
три. Це ло куп на та ин тер вен ци ја се из ве ду-
ва со ко ри сте ње на  пет ми ли ме тар ски ин-
стру мен ти ка ко и еден три ми ли ме тар ски - 
ве ли до кто рот.

Пред но ста на оваа ме то да во од нос на 
тра ди ци о нал на та ла па ро ско пи ја е ми ни-
мал на та тра у ма на пер и то не у мот и аб до-

ми нал ни от ѕид, по ра ди што бол ка та е све-
де на на ми ни мум. За раз ли ка од тра ди ци-
о нал на та ла па ро ско пи ја, ка де што по сто јат 
по ве ќе луз ни, кај сингл порт хи рур ги ја та по-
стои са мо ед на, во са ми от па пок.

- По ра ди спе ци фич но ста на оваа ме то-
да мо ра да се наг ла си де ка мо же да ја из-
ве ду ва иск лу чи во иску сен хи рург со бо га-
то искус тво во ла па ро скоп ска та хи рур ги ја 
- до да ва д-р Ха џи Ман чев.

Пред но ста на оваа ме то да 
во од нос на тра ди ци о нал на-
та ла па ро ско пи ја е ми ни мал-
на та тра у ма на пер и то не у мот 
и аб до ми нал ни от ѕид, по-
ра ди што бол ка та е све де на 
на ми ни мум. За раз ли ка од 
тра ди ци о нал на та ла па ро-
ско пи ја, ка де што по сто јат 
по ве ќе луз ни, кај сингл порт 
хи рур ги ја та по стои са мо ед-
на, во са ми от па пок

И по крај тоа што рас те здрав-
стве на та кул ту ра ко га ста-
ну ва збор за ма шко то 
здрав је, прег ле ди те кај уро-

лог сѐ уште се та бу те ма. Во на ша та 
сре ди на, ве ли д-р Зла тко Пен дов ски, 
уро лог-хи рург во „Ре-Ме ди ка“, же ни-
те се по дис цип ли ни ра ни ко га ста ну-
ва збор за на ви ка та да се вр шат кон-
тро ли и ис пи ту ва ња кај ги не ко ло зи-
те. Мно гу е зна чај но, истак ну ва тој, и 
ма жи те, осо бе но оние во по на пред-
на во зраст, да одат на ре дов ни уро-
ло шки прег ле ди и кон тро ли за ра но 
откри ва ње на ни за за бо лу ва ња. Ме-
ѓу нив е и бе ниг на та хи перп ла зи ја на 
про ста та та - БХП, ме ѓу лу ѓе то поз на та 
ка ко зго ле ме на или за де бе ле на про-
ста та. 

БХП е не ма лиг но за бо лу ва ње кое 
се по ја ву ва по ра ди пре ку мер но рас-

те ње на кле тки те на про ста та та. Ка ко 
што се раз ви ва хи перп ла зи ја та, об јас-
ну ва д-р Пен дов ски, та ка и уре тра та, 
т.е. це вка та низ ко ја из ле гу ва моч та од 
моч ни от ме ур, по сте пе но се стес ну ва, 
што до ве ду ва до мно гу симп то ми. Про-
ста та та е ма ла жлез да, кол ку ко стен, 
те шка око лу 20 гра ма, ко ја ка ко пр-
стен ја оп кру жу ва уре тра та. Неј зи на-
та нор мал на функ ци ја за ви си од ма-
шки те по ло ви хор мо ни, осо бе но од те-
сто сте ро нот. Сѐ уште не по стои це лос-
но об јас ну ва ње за на ста но кот на БХП. 

- Одре де на уло га игра ат ма шки те 
хор мо ни, но не е до ка жа но да ли го 
сти му ли ра ат зго ле му ва ње то на про-
ста та или са мо овоз мо жу ва ат до бри 
ус ло ви за тоа. Одре де но вли ја ние за 
бе ниг на хи перп ла зи ја има ат и ге нет-
ски те фа кто ри. Исто та ка по стои об јас-
ну ва ње де ка разм но жу ва ње то на кле-

тки те на про ста та та во одре ден жи во-
тен пер и од го над ми ну ва нив но то изу-
ми ра ње, та ка што про ста та та по сте пе-
но се зго ле му ва - ве ли д-р Пен дов ски.

Зго ле му ва ње то на про ста та та дол-
го вре ме мо же да оста не без симп-
то ми. При си сте мат ски прег ле ди на 
по во зрас ни па ци ен ти мно гу че сто се 
откри ва де ка има ат БХП, мно гу по ве-
ќе откол ку што би се оче ку ва ло ако се 
зак лу чу ва спо ред симп то ми те на кои 
се жа лат. 

- Раз ви то кот на симп то ми те мо же да 
би де мно гу по сте пен. Ка ко што ту мо-
рот нав ле гу ва во моч на та це вка, та ка 
праз не ње то на моч ни от ме ур е отеж-
на то, што ба ра по ја ка кон трак ци ја на 
не го ви те му ску ли за да дој де до не го-
во праз не ње. Тоа функ ци о ни ра не кое 
вре ме, при што моч ни от ме ур до би ва 
за де бе лен ѕид за ус пеш но да го ком-

На пра ве те 
прег лед на 
про ста та та

Бе ниг на та хи перп ла зи ја на про ста та та или зго ле ме на или за де бе ле на про ста та не са-
мо што го на ру шу ва нор мал но то тем по на жи ве е ње, за што ма жи те има ат проб лем со 
мо кре ње то, ту ку и вли јае на нив ни от се ксу а лен жи вот. Ле ка ри те пре по ра чу ва ат се кој 

маж на во зраст над 45 го ди ни да на пра ви пре вен ти вен прег лед кај уро лог
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 Зго ле му ва ње то на про ста-
та та дол го вре ме мо же да 

оста не без симп то ми

Д-р Златко Пендовски

пен зи ра зго ле ме ни от на пор. На кра-
јот му ску ла ту ра та ја гу би спо соб но ста 
да ја по тис ну ва моч та низ стес не ти от 
ка нал. Моч ни от ме ур не мо же да се 
ис пол ни во це лост и то гаш се ја ву ва-
ат нај го лем број симп то ми - ве ли д-р 
Пен дов ски.

Нај ка ра кте ри стич ни симп то ми во 
по чет на та фа за се за че сте но и отеж на-
то мо кре ње, за ба ве но мо кре ње, че-
ка ње на мла зот на моч та, осо бе-
но при пр во то мо кре ње 
на у тро, истен чу-
ва ње на мла-

зот на моч та, пре ки ни во мла зот (пре-
ки ну ва ње на мла зот во те кот на праз-
не ње то на моч ни от ме ур). Ка ра кте ри-
стич ни симп то ми се и не на деј ни на-
го ни за мо кре ње (им пе ри оз на мик ци-
ја), ко га бол ни от одед наш до би ва на-
гон за мо кре ње и мо ра да мо кри иа-
ко моч ни от ме ур не му е полн. Ако го 
сов ла да тој на гон, мо же да из др жи по-
дол го вре ме без мо кре ње. 

- Кај одре ден број ма жи се слу чу ва 
не вол но ка пе ње на моч та по за вр шу-
ва ње на мо кре ње то. Еден од ка ра кте-
ри стич ни те симп то ми е и мо кре ње то 
но ќе. Бол ни те ста ну ва ат по ве ќе па ти 
во те кот на но ќта, два до три па ти, а 
не ко гаш и по ве ќе. На крај од мо кре-
ње то че сто има ат впе ча ток де ка не го 
ис праз ни ле моч ни от ме ур во це лост. 
По сто јат и дру ги симп то ми ка ко што 
се бол ки за вре ме на мо кре ње то, по-
ја ва на крв во моч та, це лос но пре ста-
ну ва ње на мо кре ње то, не кон тро ли ра-
но исте ку ва ње на моч та итн. - об јас ну-
ва д-р Пен дов ски. 

Ди јаг но за та на БХП за спе ци ја ли-
сти те по уро ло ги ја е ру тин ска ра бо та. 

По раз го во рот со бол ни от уро ло гот 
ја прег ле ду ва про ста та та со прст 
пре ку ре кту мот - анал ни от отвор, 
за тоа што таа ле жи мно гу бли зу 

до де бе ло то цре во, па 
си те про ме ни и зго-
ле му ва ње то мо же 

лес но да се на пи па ат. 
- Прег ле дот со ехо то мо граф да ва 

мно гу до бра сли ка за го ле ми на та на 
про ста та та, неј зи на та стру кту ра, мож-
на та ма лиг на про ме на, ин фек ци и те, 
ка ко и на пос ле ди ци те на аде ном, ка-
ко што се за де бе лу ва ње на ѕи дот на 
моч ни от ме ур, за о ста ну ва ње на по го-
ле мо ко ли чес тво моч ка по мо кре ње-
то, про ши ру ва ње на ка нал ни те си сте-
ми на бу бре зи те ка ко и на со стој ба та 
на бу бре зи те и дру ги те сто мач ни ор-
га ни. Мо же да се на пра ви и ана ли-
за на моч та, ко ја откри ва при сус тво 
на крв или ин фек ци ја. Ури но кул ту ра-
та се пра ви во слу чај на по сто е ње на 
ин фек ци ја, ко ја е по че ста кај аде но-
мот на про ста та та. Ана ли за та на кр-
вта ја по ка жу ва со стој ба та на бу бре-
зи те, а по стои и спе ци фи чен ан ти ген 
– ПСА, кој слу жи за ра но откри ва ње 
на кар ци ном на про ста та та - ве ли на-
ши от со го вор ник. 

Ста ти стич ки те по да то ци, ве ли д-р Пен-
дов ски, по ка жу ва ат де ка ед на по ло ви-
на од ма жи те по ста ри од 60 го ди ни и 90 
от сто од ма жи те на 80-го диш на во зраст 
има ат аде ном, бе ни ген ту мор на про ста-

та та и те шко тии со мо кре ње то. 
Про ста та та поч ну ва да рас те по 40-го-

диш на во зраст, а нај че сти па ци ен ти во 
уро ло шки те ор ди на ции со те шко тии при 
мо кре ње то се ма жи над 60 го ди ни.

Опе ра ци ја 
со зе лен ла сер

Опе ра ци ја та со т.н. зе лен ла сер кај 
ма жи со бе ниг на про ме на на про ста-
та та, со по мош на кој уро ло гот-хи рург 
вр ши ва по ра за ци ја (се то пи тки во од 
про ста та та и тоа ис па ру ва) се сме та за 
нај по год на кај по го лем дел од па ци ен-
ти те. Неј зи на та пред ност е што па ци ен-
тот мно гу кра тко вре ме ле жи во бол ни-
ца, за раз ли ка од тоа ко га се упо тре бу-
ва ат дру ги ме то ди. 

- Ко га се опе ри ра про ста та та со кла-
сич на ме то да – про ста те кто ми ја, во 
бол ни ца се ле жи пет на е се ти на де на. 
Ко га се пра ви транс у ре трал на ре сек-
ци ја се оста ну ва око лу пет де на. Ко га 
се пра ви опе ра ци ја со зе лен ла сер нај-
че сто се ле жи ед на ве чер и еден ден 
се но си ури на рен ка те тар. За гу ба та на 
крв е ми ни мал на, а се то тоа е мно гу 
по лес но за па ци ен тот. Во исто вре ме 
и ефе кти те се по го ле ми - об јас ну ва д-р 
Пен дов ски.

Ту мор кај по ло ви на од ма жи те над 60 го ди ни

ПСА

Ви стин ска под го то вка 
за по ли пе кто ми ја

По ли пе кто ми ја или от стра ну ва-
ње на по ли пи од ди ге стив ни от 
тракт е се ми-ин ва зив на ме то-
да ко ја ба ра по себ на под го то-

вка и со од ве тен трет ман. Во „Ре-Ме ди-
ка“ по ли пе кто ми ја се вр ши ен до скоп ски 
во оп шта кра тко трај на ане сте зи ја. Таа, 
об јас ну ва Фер ди Ха џи, ме ди цин ски тех-
ни чар во ен до скоп ска са ла при од де лот 
Ди јаг но сти ка, нај че сто се пра ви по из вр-
шен ен до скоп ски прег лед при кој е ди јаг-
но сти ци ран по лип или при са ми от прег-
лед, до кол ку ус ло ви те го доз во лу ва ат тоа. 

- Уло га та на ме ди цин ска та се стра или 
на ме ди цин ски от тех ни чар, кои се обу-
че ни за ен до скоп ски про це ду ри, е сло-
же на. Тие го под го тву ва ат па ци ен тот за 
прег ле дот (про чи сту ва ње на ди ге стив ни-

от тракт), го под др жу ва ат пси хо ло шки, а 
се гри жат за не го и по ин тер вен ци ја та, 
сѐ до не го во то за ми ну ва ње од уста но-
ва та - ве ли Ха џи. 

Пред ин тер вен ци ја та па ци ен тот се 
про чи сту ва во до маш ни ус ло ви со ла кса-
ти ви, спо ред одре де но упат ство, а му се 
одре ду ва и од де лен ре жим на ис хра на. 
Об вр ска на ме ди цин ска та се стра или на 
тех ни ча рот е и во на ред ни те два де на до-
де ка трае под го то вка та да е во по сто јан 
кон такт со па ци ен тот, ако е по треб но, би-
деј ќи од огром на важ ност за прег ле дот и 
евен ту ал на та по ли пе кто ми ја е ус пеш но 
про чи стен ди ге сти вен тракт. 

Одр жу ва ње то на ен до скоп ски те ин-
стру мен ти, ме ха нич ко чи сте ње, ма шин-
ско сте ри ли зи ра ње и комп лет на та апа-

ра ту ра (би оп се ри, еле кто ка у те ри, клип-
си, ен до скоп ски иг ли...) се, исто та ка, об-
вр ска на ме ди цин ска та се стра или на 
тех ни ча рот. 

- По ра ди сло же ни от трет ман, по треб-
ни се тим ска ра бо та и до бра ко ор ди на-
ци ја ме ѓу до кто рот-ен до скоп и се стра та 
или тех ни ча рот за вре ме на ин тер вен-
ци ја та. Во на ша та бол ни ца се којд нев но 
се из ве ду ва ат ен до скоп ски прег ле ди со 
ане сте зи ја ка ко ко ло но ско пи ја, га стро-
ско пи ја, по ли пе кто ми ја, ли ги ра ње на хе-
мо ро и ди и по ве ќе дру ги по ма ли про це-
ду ри. Овие про це ду ри се из ве ду ва ат со 
по себ на сло же на апа ра ту ра за ен до ско-
пи ја и по ли пе кто ми ја и со ка дар по себ-
но обу чен за ко ри сте ње и одр жу ва ње на 
иста та - до да ва Ха џи. 

Ме ди цин ска та се стра или ме ди цин ски от тех ни чар, кои се обу че ни за ен до скоп ски 
про це ду ри, има ат од го вор на и сло же на ра бо та. Тие го под го тву ва ат па ци ен тот за 
прег ле дот, го под др жу ва ат пси хо ло шки, а се гри жат за не го и по ин тер вен ци ја та, 

сѐ до не го во то за ми ну ва ње од уста но ва та 

Ме ди цин ска та се стра или тех ни ча рот се во по сто јан кон такт со па ци ен тот до де ка трае под го то вка та за 
ме ди цин ска та про це ду ра, Фер ди Ха џи, ме ди цин ски тех ни чар во ен до скоп ска са ла при од де лот Ди јаг но сти ка
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Индикацијата за оперативно 
лекување е стрес за секој 
пациент како и за негово-
то семејство. Било да се ра-

боти за бенигна патологија (пример, 
фиброаденом на гради и слично), за 
убав момент како што е царскиот рез 
(оперативно завршување на породу-
вањето) или потреба да се евакуира 
малиген процес, самата операција, а 
особено и анестезијата која вештачки 
обезбедува сон и обезболеност пре-
дизвикува страв кај пациентот.

За секоја операција пациентот и не-
говото семејство се како дел од ме-
дицинскиот тим. Имено, многу е ва-
жна соработката пред и во текот на 
подготовката за операција, а особе-
но во постоперативниот период кога 
е потребно пациентот што побргу да 
закрепне и да се врати во нормални-
от живот.

Торакалната хирургија е дел од оние 
кои ги побаруваат најспецифичните 
техники за анестезија. Разбирањето 
во торакалната хирургија и во анесте-
зијата многу помага пациентот да се 
подготви и да закрепне за операција-
та на белите дробови како и ефектот 

од самата операција да биде со нај-
добар исход.

Операција на бели дробови се пра-
ви кај пациенти кај кои мора да се от-
страни јазол или тумор од белите дро-
бови откриени при абнормални рен-
дгенски снимки или со компјутерска 
томографија на белите дробови, како 
и поради отстранување на емфизема-
тозно променети делови, инфективни 
процеси и абсцеси во белите дробови, 
отстранување на дел од заболен дроб 
(ехинокок) и слично.

АНАТОМИЈА НА БЕЛИТЕ ДРОБОВИ

Белите дробови се мекоткивни ор-
гани кои овозможуваат кислородот од 
вдишаниот воздух да се ресорбира во 
крвта и да се пренесе со неа низ це-
лиот организам каде што  учествува 
во метаболизмот во сите клетки. Воз-
духот навлегува преку носот и устата, 
низ душникот, бронхиите, па сѐ до ал-

веолите, тука се презема кислородот 
во крвта, од неа се испушта јаглен ди-
оксидот кој потоа се издишува.

Белите дробови се поделени на де-
лови - лобуси и тоа десното белодроб-
но крило има 3, а левото има 2 лобу-
си. Секој од лобусите има од 2 до 5 
сегменти. Околу душникот и главните 
бронхии се наоѓаат многу лимфни јаз-
ли кои ја филтрираат крвта и ги заро-
буваат малигните клетки и бактерии.

Торакалната хирургија може да би-
де со отстранување на мал дел од бе-
лодробното крило (wedge resection), 
сегментектомија, лобектомија или от-
странување на цело белодробно кри-
ло (пневмонектомија). Постојат некол-
ку видови оперативни техники за опе-
рација на белите дробови и на градни-
от кош. Денес сѐ повеќе се користи 
ендоскопската техника, каде што пре-
ку 2-4 дупки се навлегува со камера 
и инструменти и се оперира т.н. ви-
деоасистирана торакална хирургија 

Анестезија за торакална  хирургија

(ВАТС) или се користи класична отво-
рена техника - торакотомија, каде што 
низ помала или поголема инцизија по-
меѓу ребрата се доаѓа до туморот или 
процесот.

За да се донесе одлука каква опе-
ративна техника ќе се примени мо-
ра да се направат предоперативна 
дијагностика и биопсија (земање на 
примерок од ткиво) на јазолот. Денес 
најмногу се користат неколку тестови 
и процедури со кои се проценува со-
стојбата на белите дробови, рашире-
носта на патолошкиот процес и општа-
та здравствена состојба. Такви се ла-
бораториските тестови со анализа на 
крвта и на урината, рендгенска сли-
ка на белите дробови, снимања (ком-
пјутерска томографија, магнетна ре-
зонанса, ПЕТ-скенирање), ЕКГ, пул-
монални функционални испитувања, 
спирометрија и други.

Земање на примероци се прави 
со бронхоскопија, тенкоиглена биоп-

сија водена со ултразвук или КТ, ме-
дијастиноскопија, видеоасистирана 
торакоскопија. По обработката и ана-
лизата на примерокот од ткивото и од-
редувањето на стадиумот на туморот 
се прави план за операција, за кој то-
ракалниот хирург и анестезиологот 
дискутираат со пациентот и со него-
вите најблиски.

Во „Ре-Медика“ особено се внима-
ва на пoдготовката за торакална опе-
рација. Анестезиологот при предопе-
ративниот разговор со пациентот ќе 
го распраша за здравствената состој-
ба, неговите проблеми, навики. Ќе му 
објасни за видот на општата и епиду-
ралната анестезија, што ќе се корис-
тат при операцијата, спецификите на 
истата и ќе му објасни што треба да 
знае пред и во постоперативниот тек.

ПОДГОТОВКА ЗА ОПЕРАЦИЈА 

Анестезиологот ќе одреди кои од ле-
карствата што ги пие пациентот ќе ги 
зема сѐ до денот на операција, кои ќе 
ги замени или кои ќе ги прими како 
припрема за операцијата. Особено се 
внимава на лековите кои влијаат на 
згрутчување на крвта како што се ас-
пиринот, клопидогрелот, хепаринот и 
нестероидните аналгетици. Некои се 
прекинуваат и се заменуваат со други.

Кај торакалната хирургија од особе-
но значење е да се прекине пушење-
то барем неколку недели пред опера-
цијата, бидејќи намалувањето на ре-
спираторната површина која наста-
нува особено кај ресекции на пого-
леми делови на белиот дроб (лобек-
томија, пулмектомија) доведуваат до 
можност за отежнато дишење по опе-
рацијата. Потврдено е дека пушење-
то, секретот, бронхоспазмите го зголе-
муваат предоперативниот и постопе-
ративниот ризик. 

За нас анестезиолозите многу е ва-
жно да се одржи добра кондиција со 
практикување вежби на длабоко ди-
шење, одење, трчање, аеробик веж-
би. Сите тие прават пациентот по-
добро да го помине постоперативно-
то закрепнување. Најдобро е да се по-
чне 2 недели пред планираната опе-
рација со вежби на длабоко вдишу-
вање, задржување на здивот и изди-

шување. Треба да се прават 5-10 пати 
во серија 4-5 пати на ден. Исто може 
да се користи и дување балон.

По операцијата, во единицата за ин-
тензивно лекување, штом се обезбе-
ди пациентот да е обезболен се започ-
нува со респираторни вежби со трена-
жер со топчиња кои при длабоко вди-
шување се подигнуваат. При слабо 
вдишување се подигнува првото топ-
че, со посилно второто, а при правил-
но длабоко вдишување се подигнува 
и третото топче. Во почетокот пациен-
тите се обесхрабрени, бидејќи пора-
ди незнаење на техниката или пора-
ди болки се штедат и не успеваат да ги 
подигнат сите топчиња. Но со охраб-
рување од анестезиолошкиот тим, се-
стрите и физиотерапевтите стануваат 
сѐ подобри. 

Важноста на овие вежби се состои 
во тоа што по ресекција на дел од бе-
лиот дроб мора да се постигне повтор-
но раширување на преостанатиот бел 
дроб и зголемување на респираторна-
та површина. 

Торакалните дренови се поставува-
ат на крај од операцијата помеѓу град-
ниот кош и белиот дроб за да се постиг-
не негативен интерторакален прити-
сок, а кој ќе ги одржи белите дробо-
ви во реекспандирана - раширена со-
стојба. Истите се поврзани на пумпа 
која создава негативен притисок пре-
ку резервоар во кој истекува крв или 
течност по операцијата.

СПЕЦИФИКИ 

Торакалната хирургија најчесто се 
извршува во комбинирана анесте-
зија, општа со епидурална. Прво се 
поставува епидурален катетер на гр-
бот преку кој се инјектираат локален 
анестетик и аналгетик кои ги отрпну-
ваат нервите што ја пренесуваат бол-
ката од местото на операција низ 
‘рбетниот канал до мозокот. Така се 
прекинува патот на болка и пациентот 
не чувствува или има само слаба и из-
држлива болка. Катетерот се поставу-
ва пред да се заспие пациентот и ос-
танува сѐ додека не се извадат тора-
калните дренови и додека пациентот 
има силна болка.

На торакалниот хирург му е потреб-

Торакалната 
хирургија побарува 
најспецифични 
техники за 
анестезија. 
Разбирањето 
во торакалната 
хирургија и во 
анестезијата многу 
помага пациентот 
да се подготви и 
да закрепне за 
операција на белите 
дробови како и 
ефектот од самата 
операција да биде со 
најдобар исход

Тимскиот пристап и разговор помеѓу хирургот, анестезиологот и пациентот е принцип кој е од исклучително значење 
Д-р Звонко Крстевски, шеф на одделот за анестезија и интензивно лекување
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но да се исклучи вентилирањето т.е. 
движењето на белиот дроб кој се опе-
рира за да може непречено да ја извр-
ши операцијата. Тоа се постигнува со 
вметнување на т.н. дволуменски тубус 
во душникот на пациентот по негово-
то заспивање и релаксирање, т.е. по 
воведот во анестезија. Постојат леви 
и десни ендобронхијални дволумен-
ски тубуси во зависност од страната 
која треба да се оперира, а исто така 
и неколку големини - дебелини, кои за-
висат од возраста и од конституција-
та на пациентот. Најчесто торакална-
та операција се прави во латерална 
-  странична положба на пациентот.

Операцијата почнува со вентили-
рање на обете белодробни крила, но 
пред да се отвори плевралната шупли-

на се исклучува вентилирањето на 
страната која се оперира, а се венти-
лира страната која не се оперира. Би-
дејќи основна функција на белите дро-
бови е да се оксигенира крвта, при ис-
клучување на вентилирањето на една 
половина т.е. едно белодробно крило, 
крвта која го носи јаглеродниот диок-
сид само поминува низ крвните са-
дови кои не се вентилираат, не се ис-
пушта јаглероден диоксид и не се ок-
сигенира со кислород, бидејќи и кис-
лородот не доаѓа во алвеолите, и се 
враќаат во срцето каде што се меша 
со оксигенираната крв од спротив-
ната страна, па сатурацијата кај па-
циентот се намалува. Намалувањето 
влијае на здравствената состојба кај 
пациентот, особено кај срцеви болни, 
болни со астма, емфизем и слично, и 
може да доведе до несакани компли-
кации во текот и по операцијата со хи-
пертензија, нарушување во ритамот 

или дури и срцева слабост и престану-
вање на работата на срцето.

Штом хирургот го заврши оператив-
ниот дел од операцијата, анестезио-
логот е тој што повторно го вентилира 
оперираното белодробно крило, кое 
во текот на операцијата е колабира-
но, за да може хирургот без проблеми 
да пристапи до сите делови кои треба 
да се отстранат.

Во текот на целата операција анес-
тезиолошкиот тим го проверува паци-
ентот за да се интервенира доколку се 
појават проблеми. Проверката про-
должува и по операцијата во единица-
та за интензивно лекување. Се следат 
сите витални параметри: пулс, прити-
сок, мокрење, температура, сатура-
ција со кислородна поддршка или на 
собен воздух, болката, крвавењето од 
дреновите и раната.

Обезболувањето е од исклучително 
значење и за да се постигне анесте-
зиологот и пациентот мора да се ко-
ординирани. Најдобро е да се корис-
ти епидурална аналгезија т.е. поста-
вување на епидурален катетер преку 
кој се инјектираат локален анестетик 
со аналгетик во близина на нервите 
кои ја пренесуваат болката кон мозо-
кот. Може да се аплицира континуи-
рано, но во „Ре-Медика“ користиме 
и т.н. ПЦЕА (patient-contolled epidural 
analgesia) пумпи кои испорачуваат 
аналгетик според потребите на па-
циентот. Доколку не се постави епи-
дурален катетер, обезболувањето се 
постигнува со примена на интравен-
ски или перорални аналгетици. Би-
дејќи болката по торакалната хирур-
гија е доста силна, користиме и опив-
ни аналгетици (фентанил или морфи-
ум) на почетокот, повремено или пре-
ку ПЦА интравенска пумпа.

Контролата на дреновите и созда-
вањето негативен интерплеврален 
притисок е многу важно во првите 2-3 
дена. Се следи часовно и се аларми-
раат анестезиологот и хирургот докол-
ку нагло има поголемо количество крв 
или течност на дреновите. Мокрењето 
се контролира исто така часовно пре-
ку поставен уринарен катетер во моч-
ниот меур и мерење на количество-
то урина.

За да се спречи инфекција во текот 
и по операцијата се дава антибиотик. 
Многу внимателно се прави превр-
ска на местото на операцијата и дре-
новите, стерилно и асептично. Бидејќи 
аналгетиците и анестетиците ги прават 
цревата паретични и може да доведат 
до опстипација (запек), некогаш е по-
требно да се забрза перисталтиката.

Најчесто по торакална операција се 
останува 5-8 дена во болница, дрено-
вите се вадат по 3-4 дена, прво едниот, 
а потоа и вториот. Најчесто движење-
то на дреновите во меѓуплевралниот 
простор ја истакнува болката, па затоа 
и епидуралниот катетер за обезболу-
вање се вади штом ги извадиме дре-
новите. Вежбите за длабоко дишење 
продолжуваат и по одењето дома.

Тимскиот пристап и разговор помеѓу 
хирургот, анестезиологот и пациентот 
во „Ре-Медика“ е принцип кој е од ис-
клучително значење за да се постиг-
не максимален успех со операцијата 
и што побрзо постоперативно закреп-
нување. 

Добрата анестезија е важна во се-
која хируршка гранка, но во торакал-
ната, особено во белодробната хирур-
гија има свои специфичности од кои 
директно зависи успешноста на опе-
ративниот третман. Користењето на 
дволуминалните блокер тубуси овоз-
можува мала торакотомиска инцизија 
и подобро постоперативно закрепну-
вање на дишната функција. Совреме-
ната торакална хирургија, како отво-
рената така и видеоасистирачката, е 

незамислива без користење на овие 
тубуси. Втор важен елемент е добра-
та постоперативна аналгезија, најчес-
то со користење на епидурален кате-
тер, што овозможува добро дишење 
без или со минимални болки, а со тоа 
брзо закрепнување и многу помалку 
постоперативни калкулации. Важно е 
и рестриктивното внесување на течно-
сти преку вена, како и многу други фи-
неси кои придонесуваат за добриот ис-
ход од оперативното лекување. 

Кога да се 
консултира хирургот 
или анестезиологот 
по заминувањето од 
болница?

- Доколку се јави или се засили 
болката и истата не поминува со 
терапија

- Опстипација подолго од 4 дена
- Постојано гадење и повраќање
- Знаци на зацрвенување и ин-

фекција на раната или фебрилна 
состојба со треска

- Знаци на пневмонија со треска, 
замор, кашлица, гадење

- Силна болка во градите, не-
мање здив и тешко дишење 
- Срцебиење, искашлување крв

Добрата анестезија е клучна за операцијата

Под др шка за кон гре сот 
„Три на е сет ти он ко ло шки де но ви на УСТКА“
Пр ва та при ват на оп шта бол ни ца „Ре-Ме ди ка“ го под др жа кон гре сот „Три-

на е сет ти он ко ло шки де но ви на УСТКА“, кој во сеп тем ври се одр жа во Ох-
рид. Те ма та на овој кон грес бе ше „На пре док во хи рур ги ја та и во он ко ло-
ги ја та“, на не го учес тву ваа 170 до кто ри од Пол ска и 50 ле ка ри од ме ди-
цин ски те уста но ви од Ма ке до ни ја. 

Пре да ва чи беа до кто ри од Пол ска, Ма ке до ни ја, САД, Ја по ни ја и од Јуж-
на Ко ре ја. 

Освен до стиг ну ва ња та во он ко ло ги ја та и во хи рур ги ја та за кои збо ру ваа 
пре да ва чи те од странс тво, свое пре да ва ње одр жаа и еми нент ни те ма ке-
дон ски хи рур зи проф. д-р Ан дре ја Ар сов ски и д-р Ог нен Да ска лов. Ма ке-
дон ски те пре да ва чи по ка жаа де ка се на исто ни во во при ме на та на со-
вре ме ни те ди јаг но стич ки ме то ди и про це ду ри во ди јаг но сти ка та на за бо-
лу ва ња та и нив но то ле ку ва ње.

Гла вен ак цент на овој на стан бе ше ста вен на искус тва та што ги има ат 
зем ји те во ре ги о нот, ка ко и до стиг ну ва ња та во свет ски те цен три, а се по-
вр за ни со он ко ло ги ја та и со хи рур ги ја та.

Ор га ни за то ри на кон гре сот беа ЈЗУ „Уни вер зи тет ска кли ни ка за ра ди-
о ло ги ја и он ко ло ги ја“ и Здру же ни е то на хи рур зи-он ко ло зи УСТКА од Пол-
ска, а ре а ли за ци ја та бе ше ор га ни зи ра на од „Гло бал нет ад вер тај зинг“.
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Пре по ра чу ва ме же ни те да не 
доз во лат стрес-ин кон ти нен-
ци ја та да им го на ру ши жи-

вот ни от стил, ту ку да се при-
дру жат кон оние кои ус пеш но 

го ре ши ле овој проб лем

Д-р Ја на Бе лев ска

Ури нар на та стрес-ин кон ти-
нен ци ја (УСИ) е со стој ба ко-
га до а ѓа до не вол но ис пу шта-
ње на ури на та при зго ле му-

ва ње на при ти со кот на моч ни от ме-
ур (каш ла ње, ки ва ње, тр ча ње, сме-
е ње, ди га ње те шки пред ме ти). Нај-
че ста при чи на за по ја ва на УСИ кај 
же ни те е сла бе е ње на свин кте рот на 
уре тра та, му скул што го кон тро ли ра 
исте ку ва ње то на ури на та (по ра ди 
прет ход ни по ро ду ва ња, опе ра тив но 
ва де ње на ма тка та, по вре да, ста ре-
е ње, зго ле ме на те лес на те жи на, упо-

тре ба на ме ди ка мен ти или че сти ин-
фек ции на дол ни от ури на рен тракт). 
Олес ну ва ње за же ни те кои се со о чу-
ва ат со УСИ е но ва та, кра тко трај на 
опе ра тив на ме то да со ко ја ре зул та-
ти те се вед наш за бе леж ли ви. 

- Но ви на во „Ре-Ме ди ка“ е Ми ни-
слинг АРЦ (Mini-Sling ARC) ме то да та 
за ре ша ва ње на УСИ. Ста ну ва збор 
за тех ни ка што се ба зи ра на мал рез 
на пред ни от ва ги на лен ѕид и ап ли-
ка ци ја на не ре сорп тив на по ли про-
пи лен ска мре жа под уре тра та, ко-
ја се фи кси ра за об ту ра тор ни от му-

Со Ми ни-слинг ме то-
да та се пра ви мал рез 
на пред ни от ва ги на-

лен ѕид и се по ста ву ва 
не ре сорп тив на по ли-
про пи лен ска мре жа 

под уре тра та, па таа се 
вра ќа во сво ја та пр во-
бит на фи зи о ло шка по-
лож ба. Ин тер вен ци ја та 
трае око лу 15 ми ну ти

скул во кар ли ца та. Со оваа ин тер-
вен ци ја уре тра та се вра ќа во сво-
ја та пр во бит на фи зи о ло шка по лож-
ба - об јас ну ва д-р Ја на Бе лев ска. 
Ин тер вен ци ја та се из ве ду ва во кра-
тко трај на ин тра вен ска или спи нал на 
ане сте зи ја, во до го вор со до кто рот, 
и трае око лу 15 ми ну ти. 

Пред но ста на оваа ме то да е што 
е ми ни мал но ин ва зив на. Хос пи та-
ли за ци ја та на па ци ен тки те е кра-
тко трај на, еден ден, се пра ви без 
отво ра ње на аб до ме нот, има ми ни-
мал на за гу ба на крв, а е ми ни мал-
на и по сто пе ра тив на та бол ка или, 
пак, во оп што ја не ма. Па ци ен тки-
те мо жат мно гу бр зо да се вра тат 
на сво и те се којд нев ни актив но сти.  
- Нај бит но е де ка ре зул та ти те се вед-
наш вид ли ви. За тоа пре по ра чу ва ме 
же ни те да не доз во лат стрес-ин кон-
ти нен ци ја та да им го на ру ши жи вот-
ни от стил. На ша по ра ка е да се при-
дру жат кон оние кои ус пеш но го ре-
ши ле овој проб лем и по втор но се 
вра ти ле на сво јот нор ма лен жи вот 
- ве ли д-р Бе лев ска. 

МИ НИ-СЛИНГ но во ре ше ние 
за не вол но ис пу шта ње 

на ури на та

Што мо же да 
пре диз ви ка 
ури нар на та стрес-
ин кон ти нен ци ја?

Ва ги нал но то по ро ду ва ње, осо-
бе но ако ста ну ва збор за по ве ќе 
по ро ду ва ња и тоа на круп ни пло-
до ви, мо же да до ве де до на ру шу-
ва ње на ста ти ка та на му ску ла ту-
ра та на кар лич но то дно, ка ко и до 
пре ку мер но рас тег ну ва ње на ва-
ги нал ни те ѕи до ви и на му ску ли те 
и на фас ци и те на кар лич но то дно. 
При тоа до а ѓа до спу шта ње на ва ги-
нал ни те ѕи до ви и на ма тка та. 

- Око лу 40 от сто од же ни те го 
има ат овој проб лем, кој бр зо про-
гре си ра, а со го ди ни те со стој ба та 
се вло шу ва по ра ди гу бе ње то на 
ела стич но ста и на ко ла ген ско то 
тки во. УСИ се ја ву ва кај 12 от сто 
па ци ен тки од 45-50 го ди ни, до де-
ка кај 30 от сто па ци ен тки над 60 
го ди ни. Гу бе ње то на ури на та ва-
ри ра од не кол ку кап ки до по го ле-
мо ко ли чес тво. Оваа по ја ва мно-
гу вли јае врз пси хо ло шка та со стој-
ба на же на та, ка ко и врз ква ли те-
тот на неј зи ни от жи вот и со ци јал ни-
те актив но сти - ве ли д-р Бе лев ска. 

Па ци ен тки те нај че сто се са мо и-
зо ли ра ат од око ли на та, се чув ству-
ва ат за сра ме но, а нив но то рас по-
ло же ние не ре тко е прос ле де но со 
де пре сив ни со стој би. 

- Име но, па ци ен тки те по ра ди не-
до вол на ин фор ми ра ност, збу не-
тост и срам овој проб лем го пре-
мол чу ва ат, а не ре тко го лем број од 
нив сме та ат де ка оваа со стој ба та 
е во о би ча е на за жи вот ни от цик лус 
во кој се на о ѓа ат. Оваа со стој ба ја 
до жи ву ва ат ка ко та бу и се пов ле-
ку ва ат во се бе - ве ли до ктор ка та. 

Ди јаг но за та нај до бро ја по ста ву-
ва ги не ко лог, чи ја субс пе ци јал ност 
се уро ги не ко ло шки те проб ле ми. 

- За точ на и пре циз на ди јаг но за 
се зе ма це лос на анам не за, се пра-
ви ана ли за на ури на та, ги не ко ло-
шки прег лед, те сто ви за стрес-ин-
кон ти нен ци ја и уро ди нам ски ис пи-
ту ва ња. Овие ис пи ту ва ња слу жат 
за да се до не се ви стин ска та од лу-
ка за по на та мош ни от тек на трет-
ма нот на па ци ен тка та - до да ва таа. 
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ПМС 
Пред мен стру а лен 

син дром 

Око лу 90 от сто од же ни те 
по вре ме но ги има ат ос нов-

ни те симп то ми на ПМС, 
око лу 20-40 от сто стра да ат 

од одре де ни фи зич ки и п
си хич ки огра ни чу ва ња, 

до де ка око лу 5 про цен ти го 
до жи ву ва ат ПМС ка ко те жок 

об лик на пси хо фи зич ки стрес

Пред мен стру ал ни от син дром - 
ПМС е пси хо ен до кри но ло шко 
на ру шу ва ње со би о ло шка, пси-
хо ло шка и со ци јал на под ло га. 

Овој син дром нај че сто се ја ву ва по ме ѓу 
20-та и 40-та го ди на од жи во тот, но мо же 
да се ја ви и по ра но и по доц на. Око лу 90 от-
сто од же ни те, ве ли д-р Зо ран Јо ва нов ски, 
ги не ко лог, по вре ме но ги има ле ос нов ни те 
симп то ми на ПМС, око лу 20-40 от сто стра-
да ат од одре де ни фи зич ки и пси хич ки огра-
ни чу ва ња, до де ка око лу 5 про цен ти го до-
жи ву ва ат ПМС ка ко те жок об лик на пси хо-
фи зич ки стрес.

Точ на та при чи на, ети о ло ги ја, за ПМС не 
е поз на та, иа ко по сто јат не кол ку те о рии.

Хор мо нал на те о ри ја - се сме та де ка има 
не рам но те жа по ме ѓу естро ге ни те и хор мо-
нот про ге сте рон, зго ле ме на про дук ци ја на 
ал до сте рон, хи пер про ла кти не ми ја, зго ле-
ме на про дук ци ја на про стаг лан ди ни.

Не хор мо нал на те о ри ја - на ста ну ва хи-
пог ли ке ми ја, хи по ви та ми но за, ин фек ции, 
на ру ше на син те за на не вро транс ми те ри 
(пред мен стру а лен пад на ен дор фи ни те).

Пси хо ге на те о ри ја - по ра ди де пре си ја, 
пси хич ка нап на тост.

Во пос лед но вре ме, ве ли д-р Јо ва нов-
ски, сѐ по ве ќе се збо ру ва за био-пси хо-со-
ци јал на та ети о ло ги ја на ПМС. 

- Спо ред оваа те о ри ја се сме та де ка за-
ем но то дејс тво по ме ѓу би о ло шки те, со ци-
јал ни те и пси хич ки те фа кто ри е при чи на та 
за ПМС. Хор мо нал ни те про ме ни во пред-
мен стру ал на та (лу те ал на) фа за, за ра ди 
зго ле ме на та кон цен тра ци ја и на ру ше ни-

от од нос на естро ге ни те и про ге сте ро ни те, 
ја пот тик ну ва ат по ја ва та на овој син дром 
кај же ни кои се би о ло шки и пси хо ло шки 
скло ни за раз вој на ПМС - об јас ну ва тој.

Симп то ми те на ПМС се ја ву ва ат иск-
лу чи во во вто ра та фа за од мен стру ал ни-
от цик лус.

Це лос на та симп то ма то ло ги ја та на 
пред мен стру ал ни от син дром не е во це-
лост поз на та и де нес се на ве ду ва ат око лу 
150 раз лич ни симп то ми. Нај че сти се: ото-
ци, по раст на те лес на те жи на, умор, емо-
ци о нал на осет ли вост и пси хич ка нап на-
тост. По тоа сле ду ва ат не о дре де ни сто мач-
ни те го би, гла во бол ка, по ду е ност, на ру шу-
ва ње на со нот, про ме ни во рас по ло же ни-
е то, на ру шу ва ња во од не су ва ње то, со ци-
јал на изо ла ци ја, плач ли вост и про ме ни во 
се ксу ал ни те актив но сти.

- Кла сич ни кри те ри у ми за по твр да на 
ПМС се: не по сто е ње на симп то ми во пр-
ви те 7 де на од мен стру ал ни от цик лус, по-
вто ру ва ње на симп то ми те во те кот на нај-
мал ку три пос ле до ва тел ни мен стру ал ни 
цик лу си и тие те го би тре ба да би дат до вол-
но сил ни да ба ра ат ле кар ски трет ман - ве-
ли д-р Јо ва нов ски. 

Ина ку, по треб ни се точ на и ис црп на 
анам не за и де та лен кли нич ки прег лед за 
по ста ву ва ње на ди јаг но за ПМС. При тоа, 
об јас ну ва до кто рот, тре ба да се иск лу чат 
ор ган ски те при чи ни за слич ни те го би за 
по ло ви те ор га ни, ури нар ни от и ди ге стив-
ни от тракт. Важ но е те го би те кои па ци ен-
тка та ги на ве ду ва да не сла бе ат, но и да не 
ста ну ва ат по и зра зе ни. 

- Симт по ми те на ПМС кај по ве ќе то па-
ци ен тки се мно гу спе ци фич ни, до бро ло-
ка ли зи ра ни и се по вто ру ва ат во пра вил ни 
вре мен ски пер и о ди. По не ко гаш мо жат да 

се вло шат по ра ди пси хич ки и емо ци о нал-
ни при чи ни и то гаш се ма ни фе сти ра ат ка-
ко на па ди со сил на гла во бол ка и све тка-
ње пред очи те, прос ле де ни со по вра ќа ње. 

Комп ли ци ра на та симп то ма то ло ги ја 
и не јас на ети о ло ги ја на ПМС го пра ват 
комп ли ци ран и те ра пев тски от при стап и 
кон цепт на ле ку ва ње то на ПМС - ве ли д-р 
Јо ва нов ски. 

Ле ку ва ње то на ПМС мо же да се по де-
ли во три гру пи: симп то ма тич но ле ку ва ње, 
хор мо нал на те ра пи ја, ди е тет ско или ле ку-
ва ње со ал тер на тив ни ме то ди.

- Сим то ма тич но то ле ку ва ње се со стои во 
при ме на на анал ге ти ци, ди у ре ти ци и ан ти-
хи ста ми ни ци. При гла во бол ка се да ва ат 
анал ге ти ци со ан ти про стаг лан дин ско дејс-
тво. Средс тва за сми ру ва ње и ан ти де пре-
си ви се да ва ат са мо не кол ку де на. За бол-
ки во гра ди те се ко ри сти „бро мер гон“. Ди-
у ре ти ци те се ко ри стат при по ја ва на ото ци 
- об јас ну ва до кто рот.

Хор мо нал на та орал на кон тра цеп ци ја, 
ве ли тој, е ме то да на из бор за ле ку ва ње 
на ПМС. Кај по ве ќе то же ни со оваа те ра-
пи ја се сми ру ва ат те го би те, но за жал, кај 
мал број тие се вло шу ва ат. 

- Мул ти ви та мин ска та те ра пи ја со Б6, 
маг не зи ум и цинк че сто се упо тре бу ва 
во ле ку ва ње то на ПМС. Од дру ги те ле ко-
ви се ко ри стат ан ти би о ти ци, иму но те ра пи-
ја, есен ци јал ни мас ни ки се ли ни, бе та-бло-
ка то ри, а од ал тер на тив ни те ме то ди - ма са-
жа на те ло то, од мор, изо ла ци ја, еду ка ци ја, 
јо га, груп на пси хо те ра пи ја, ди е ти, му зи ко-
те ра пи ја, хо ме о пат ски ле ко ви, аку пун кту-
ра, хип но за, па ду ри и ин тра ва ги нал на еле-
ктро сти му ла ци ја. Ефе кти те од овие ал тер-
на тив ни ме то ди до се га не се по твр де ни - 
до да ва на ши от со го вор ник.

По треб ни се точ на и ис-
црп на анам не за и де та лен 

кли нич ки прег лед за по ста-
ву ва ње на ди јаг но за ПМС

Д-р Зо ран Јо ва нов ски, 
ги не ко лог
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Та га та ко ја мо же да се по-
ја ви по по ро ду ва ње то не 
зна чи де ка мај ка та не го 

са ка де те то или не е до вол-
но до бра мај ка

М-р Ма ри ја Стој ко ска
-Ва си лев ска, пси хо лог и 

ге шталт те ра певт

+389 2 31 33 311 www.ginekaliks.mk contact@ginekaliks.mkГинекаликс Дооел

По препорака на Тамара Тодевска По препорака на Тамара Тодевска

Улица: Јордан Мијалков 50 1000 Скопје

За сигурна бременост и понатамошно спокојно 
блажено уживање

 NIFTY тест - единствен неинвазивен тест
за рана детекција на Даунов синдром и 

други 17 генетски аномалии на Вашето бебе, како и 
полот на детето со точност од 99,9%

Како чувар на идното здравје 
на Вашето најмило

  Future Health BioBank UK
светски лидер во криопрезервација и

зачувување на матични клетки од
папочна крв, ткиво и млечни заби

Не за вис но од ра ци о нал-
ни те фа кто ри кол ку прет-
ход но же на та пси хич ки 
се под го тву ва ла за по ро-

ду ва ње то и не за вис но од тоа кол ку 
е го ле мо искус тво то што го има, до-
жи ву ва ње то на сил ни емо ции не-
по сред но по по ро ду ва ње то е ин-
ди ви ду а лен про цес кај мај ка та кој 
не мо же свес но да се кон тро ли ра. 
Тоа, исто та ка, е при ро ден про цес, 
не за вис но да ли се ра бо ти за ра-
дост или за та га по по ро ду ва ње то.

М-р Ма ри ја Стој ко ска-Ва си лев-
ска, пси хо лог и ге шталт те ра певт 
во „Ре-Ме ди ка“, об јас ну ва де ка та-
га та кај мај ка та, ко ја мо же да сле-
ду ва не кол ку ча са или не кол ку де-

на по по ро ду ва ње то, е при род на 
исто кол ку и сил на та ра дост ко га 
мај ка та за прв пат ќе го ви ди сво-
е то де те.

ТА Г У ВА ЊЕ ТО НЕ ЈА НА МА  ЛУ ВА 
ЉУ БО ВТА КОН БЕ БЕ ТО

До жи ву ва ње то на та га по по ро-
ду ва ње то е спро тив но од оче ку ва-
ња та на око ли на та и за тоа че сто 
ко га же ни те ја иску су ва ат та га та 
чув ству ва ат и ви на по ра ди тоа. Та-
ка не ре тко се впле тку ва ат во емо-
ци о на лен круг. То гаш таа та га ја 
ра ци о на ли зи ра ат со ви на, со пре-
го ле ма гри жа за бе бе то или, пак, 
со стра во ви за не го. 

- Важ но е да се знае де ка та га-
та што во тој пер и од ја чув ству ва-
ат мај ки те е при род на. Таа та га не 
зна чи де ка мај ка та не го са ка де-
те то или не е до вол но до бра мај-
ка. Се то тоа е во ред, иа ко емо ци-
и те се из ме ша ни - об јас ну ва Стој-
ко ска-Ва си лев ска.

ИДЕН ТИ ТЕ ТИ, ОЧЕ КУ ВА ЊА, 
БУР НИ ЕМО ЦИИ...

Во ва кви те си ту а ции и со стој би 
на мај ка та најв ли ја те лен е фи зи о-
ло шки от ас пект, од нос но хор мо ни-
те. Но она што се слу чу ва на пси-
хо ло шки план мо же да се гле да и 
од ас пе ктот на про ме на на дел од 
иден ти те тот кај же на та.

Спо ред на ша та со го вор нич ка, 
ако же на та за прв пат ста на ла мај-
ка, кај неа во тој мо мент иден ти-
те тот на мај ка ста ну ва нај го лем и 
на не кој на чин ги по тис ну ва пре о-
ста на ти те иден ти те ти ка ко што се 
иден ти те тот на со пру га, на же на, 
на про фе си о на лец,  и при тоа таа 
ба ра енер ги ја за адап та ци ја.

Во тој пер и од се оче ку ва де ка 
же на та вед наш и це лос но ќе се 
иден ти фи ку ва со уло га та на мај-
ка, што кај неа до пол ни тел но пре-
диз ви ку ва стрес кој са мо се на-
до вр зу ва на хор мо нал ни от ста тус 
во ор га низ мот на мај ка та и ги за-
си лу ва неј зи ни те емо ци о нал ни до-
жи ву ва ња.

Ду ри и за нај сит ни де та ли, ве ли 
пси хо ло гот, кои прет ход но мо же-
би не би ле ни за бе ле жу ва ни, се га 
има бур но емо ци о нал но до жи ву-
ва ње или ја на вра ќа ат же на та на 
ми на ти искус тва кои по втор но ги 
пре ис пи ту ва.

Наг ла сен пост по ро ди лен емо ци-
о на лен пер и од има и кај же ни те 
кои ра ѓа ат по втор или по трет пат. 

Пост по ро дил на та га

Не по сред но по по ро ду ва-
ње то мај ки те до жи ву ва ат 
сил ни емо ции, што е нор-
мал на ин ди ви ду ал на при-
род на по ја ва ко ја не мо же 
свес но да се кон тро ли ра, 
не за вис но да ли се ра бо ти 
за ра дост или за та га

И иден ти те тот на мај ка по втор или 
по трет пат е раз ли чен, па и за не-
го е по треб но вре ме да би де при-
фа тен ка ко дел од лич но ста. 

И ПОД ДР ШКА ЗА МАЈ КА ТА

- Доз во лу ва ње то да се би де та жен 
по ма га во ва ква си ту а ци ја. Мно гу 
се ко рис ни и се којд нев ни те про-
ше тки или актив но сти од еден до 
два ча са во кои не е при сут но бе-
бе то, за тоа што не го ви от плач е до-
пол ни те лен сти мул за ин тен зи те тот 
на емо ци и те на мај ка та. Во тој про-

цес на адап та ци ја и при фа ќа ње на 
но ви от иден ти тет осо бе но по ма га 
и тоа мај ка та да се по тсе ту ва де ка 
не ги из гу би ла дру ги те иден ти те ти, 
ту ку тие са мо се при вре ме но по тис-
на ти и де ка неј зи на та со стој ба е со-
се ма во ред и при род на - со ве ту ва 
Стој ко ска-Ва си лев ска.

Ка ко што на бе бе то му е по треб-
на адап та ци ја во но ва та сре ди на, 
над вор од без бед на та ма тка, до-
да ва таа, та ка и на мај ка та ѝ тре-
ба адап та ци ја во но ва та уло га, ка-
де што при фа ќа но во емо ци о нал но 
вр зу ва ње и но ва од го вор ност. 

Исклучување на постпородилна депресија

Оваа си ту а ци ја на емо ци о нал но на ру шу ва ње мо же да трае до 
три ме се ци.

Но ако и по овој три ме се чен пер и од не се на ма лу ва ин тен зи те-
тот на емо ци и те кај мај ка та и до кол ку во го ле ма ме ра пре ов ла ду-
ва та га та, по треб но е да се на пра ви кон сул та ци ја со пси хи ја тар.

Цел та на таа кон сул та ци ја е да се иск лу чат евен ту ал на та пост по-
ро дил на де пре си ја или не кое дру го на ру шу ва ње за кои се по треб-
ни на та мош ни прег ле ди. 
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Клуч ни за ра но то откри ва-
ње на на ру шу ва ња та на 

здрав стве на та со стој ба и 
ра бот на та спо соб ност на 
ра бот ни ци те што ра бо тат 

во сме ни се пре вен тив ни те 
ме ди цин ски прег ле ди на 

се кои 18 ме се ци

Д-р Еми ли ја Хри стов ска, 
спе ци ја лист по 

ме ди ци на на труд

На ши от „би о ло шки“ ча сов ник ни 
овоз мо жу ва усог ла се ност на 
вна треш ни те функ ции за 24-ча-
со вен пер и од. 

Еден од ос нов ни те фа кто ри што пре-
диз ви ку ва здрав стве ни и пси хич ки проб-
ле ми кај ра бот ни ци те кои ра бо тат ра бо та 
во сме ни и ра бо та но ќе е на ру шу ва ње на 
цир ка ди јал ни те рит ми. Тоа се би о ло шки 
ен до ге ни рит ми кои во нор ма ла се ме ну-
ва ат на днев на ос но ва. Тие, об јас ну ва д-р 
Еми ли ја Хри стов ска, спе ци ја лист по ме ди-
ци на на труд, ги кон тро ли ра ат цик лу сот на 
бу де ње, те лес на та тем пе ра ту ра, крв ни от 
при ти сок, сте пе нот на буд ност, под го тве-
но ста за ра бо та и сл.

- За оп ти мал но функ ци о ни ра ње на ор-
га низ мот, зна чај на е вна треш на та ко ор ди-
на ци ја на овие раз лич ни фи зи о ло шки про-
це си. Ра бо та та во сме ни и ноќ на та ра бо та 
до ве ду ва ат до по сто ја на про ме на на ри та-
мот буд ност и спи е ње, при што на ста ну ва 
не у сог ла се ност на цир ка ди јал ни те ва ри ја-
ции на раз лич ни фи зи о ло шки функ ции на 
те ло то - ве ли д-р Хри стов ска.

Глав ни ка ра кте ри сти ки на ри зи кот од 
ра бо та во сме ни и ра бо та но ќе се за-
мо рот и на ма ле на та функ ци о нал на спо-
соб ност на кар ди о ва ску лар ни от, ен до-
кри ни от, га стро ин те сти нал ни от и иму-
но ло шки от си стем, ка ко и функ ци ја-
та на цен трал ни от нер вен си стем - ЦНС.  
- Спо ред на уч ни те истра жу ва ња, по стои 
асо ци ја ци ја по ме ѓу ноќ на та ра бо та и зго-
ле мен ри зик од на ста ну ва ње на кар ди о-
ва ску лар ни бо ле сти во ко ре ла ци ја со кон-
три бу тив ни те ри зик-фа кто ри ка ко што се 
пу ше ње то, на ма ле на та фи зич ка актив-
ност, де бе ли на та, ме та бол ни те и хор мо-
нал ни про ме ни и зго ле ме ни от стрес. Зго-
ле ме на е за че сте но ста на Ме та бо лен син-
дром кај ли ца кои ра бо тат ра бо та во сме ни 
и ноќ на ра бо та - об јас ну ва д-р Хри стов ска. 
На ру шу ва ње то на цир ка ди јал ни те рит-
ми пре диз ви ка но од ра бо та во сме ни 
се по ка жа ло де ка вли јае на вред но ста 
на крв ни от при ти сок и на ли пид ни от ста-
тус, пред сѐ на вред но ста на хо ле сте ро-
лот во кр вта. Во не кои од сту ди и те, об јас-
ну ва до ктор ка та, кои ја истра жу ва ле ра-

 Здрав је то и ра бо те ње то 

бо та та во сме ни, се по твр ди ла зго ле ме-
на по ја ва на де бе ле е ње, по раст на триг-
ли це ри ди те во кр вта, на ма ле на вред-
ност на ХДЛ хо ле сте ро лот и зго ле ме на по-
ја ва на гли коз на ин то ле ран ци ја, што мо-
же да соз да де асо ци ја ци ја по ме ѓу ра бо-
та та во сме ни и Ме та бол ни от син дром.  
- Истра жу ва ња та по ка жа ле де ка за че сте-
но ста од по ја ва на Ди ја бет тип 2 е по го ле-
ма кај ра бот ни ци кои ра бо тат во сме ни, а 
спо ред не кои сту дии тој ри зик е зго ле мен 
за 42 от сто. Освен тоа, ноќ на та ра бо та е 
по вр за на со зго ле мен ри зик од на ста ну-
ва ње на мен тал ни бо ле сти ка ко што се ан-
кси оз ност и де пре си ја - ве ли на ша та со го-
вор нич ка.

Мно гу број ни сту дии пра ве ни за ра бо та 
во сме ни по ка жа ле по вр за ност на ноќ на-
та ра бо та и из ло жу ва ње на ве штач ко свет-
ло во те кот на но ќта, кое во ди до ин хи би-
ци ја на ла че ње на хор мо нот ме ла то нин, а 
тоа, пак, ја зго ле му ва кон цен тра ци ја та на 
естро ге ни хор мо ни во цир ку ла ци ја та, што 
мо же да се по вр зе со зго ле мен ри зик од 
на ста ну ва ње на кар ци ном на дој ка. 

- Ра бо та та во сме ни и ра бо та та но ќе во-
дат до на ма лу ва ње на ко ли чес тво то и ква-
ли те тот на со нот, не со ни ца, пре ку мер на 
зас па ност во те кот на де нот, хро ни чен за-

мор, вр тог ла ви ца, мен тал на ис цр пе ност и 
раз драз ли вост. Ова пос ле до ва тел но мо же 
да го зго ле ми ри зи кот од на ста ну ва ње на 
по вре ди на ра бот но то ме сто. Спо ред нај-
но ви те истра жу ва ња, ноќ на та ра бо та го 
зго ле му ва ри зи кот од на ста ну ва ње на по-
вре ди на ра бот но то ме сто за око лу 25-30 
про цен ти во спо ред ба со ра бо та та во днев-
на сме на - ве ли д-р Хри сто ва. 

Што мо же да се на пра ви за да се за шти-
ти здрав је то на ра бот ни ци те што ра бо тат 
во сме ни? 

- Ра бо та та во сме ни и по на та му ќе би де 
дел од со вре ме но то 24-ча сов но оп штес-
тво. За тоа е мно гу важ но да се на пра ват 
на по ри за ми ни ми зи ра ње на не га тив ни те 
ефе кти врз фи зич ко то и пси хич ко то здрав-
је на ра бот ни кот, а тоа мо же да се обез бе-
ди пре ку дејс тву ва ње на две ба зич ни ни-
воа. Ор га ни за ци ско ни во - пре ку со од ве-
тен рас по ред на ра бо та та во сме ни, еду ка-
ци ја на вра бо те ни те за ефе кти те врз нив-
но то здрав је и по до бру ва ње на ка па ци те-
ти те во са ма та ор га ни за ци ја. Ин ди ви ду-
ал но ни во - ра бот ни ци те да пра кти ку ва ат 
ква ли те тен и по до бар сон, здрав ре жим 
на ис хра на, фи зич ка актив ност за по стиг-
ну ва ње со од вет но ни во на кон ди ци ја, да 
се пре ки не со пу ше ње то и ре ду ци ра ње 

на стре сот. Од клуч но зна че ње за ра но то 
откри ва ње на на ру шу ва ње то на здрав-
стве на та со стој ба и ра бот на та спо соб-
ност на ра бот ни ци те што ра бо тат во сме-
ни и ноќ на ра бо та се пре вен тив ни те ме ди-
цин ски прег ле ди кои се вр шат на се кои 18 
ме се ци - до да ва д-р Хри стов ска. 

Глав ни ка ра кте ри сти ки на 
ри зи кот од ра бо та во сме-
ни и ра бо та но ќе се за мо-

рот и на ма ле на та функ-
ци о нал на спо соб ност на 
кар ди о ва ску лар ни от, ен-

до кри ни от, га стро ин те сти-
нал ни от и иму но ло шки от 

си стем, ка ко и функ ци ја та 
на цен трал ни от нер вен 

си стем. За тоа, ра бот ни ци-
те што ра бо тат во сме ни 

тре ба да се за шти тат, но и 
да пра ват ре дов ни си сте-

мат ски прег ле ди

Што е ноќ на ра бо та?
Во сог лас ност со Кон вен ци ја та бр.171 за ра бо та во ноќ на сме на на Ме ѓу-

на род на та ор га ни за ци ја на тру дот, ноќ на ра бо та е се ко ја ра бо та што се из-
вр шу ва во пер и од од нај мал ку пет пос ле до ва тел ни ча са по ме ѓу пол ноќ и пет 
ча сот на у тро.

Спо ред За ко нот за ра бот ни од но си, ноќ на ра бо та е ра бо та што се из вр шу ва 
во пер и о дот по ме ѓу 22 ча сот на ве чер и 6 ча сот на у тро. При тоа, ра бот ни кот ра-
бо ти во ноќ на сме на нај мал ку ед на тре ти на од сво е то вкуп но ра бот но вре ме.
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Фи зи кал на та ме ди ци на во 
„Ре-Ме ди ка“ ус пеш но се 
при ме ну ва од ос но ва ње то 
на бол ни ца та и се из ве ду-

ва во по се бен од дел ка де што во ам-
бу лант ски ус ло ви се пра ват фи зи кал ни 
трет ма ни на над во реш ни па ци ен ти и 
ре ха би ли та ци ја на ста ци о нар ни па ци-
ен ти на пре о ста на ти те од де ли во бол-
ни ца та, нај че сто на ор то пед ски те од-
де ли. Д-р Тра јан ка Ди ми три је ска, спе-
ци ја лист по фи зи кал на ме ди ци на и ре-
ха би ли та ци ја во „Ре-Ме ди ка“, об јас ну-
ва де ка од де лот рас по ла га со нај со вре-
ме на BTL-апа ра ту ра за еле ктро те ра-
пи ја, маг нет, ул траз вук, ла сер, ва ку ум 
те ра пи ја, ма ну ел на ма са жа и ки не зи-
те ра пи ја.

Таа ве ли де ка она по што бол ни ца-
та и од де лот се изд во ју ва ат е апа ра-

тот за ЕSWT (ек стра кор по рал на шок-
вејв те ра пи ја).

- Се ра бо ти за звуч ни бра но ви со ви-
со ка енер ги ја, кра тко вре ме тра е ње и 
бр зи на по го ле ма од бр зи на та на свет-
ли на та. Апа ра тот се со стои од дел кој ги 
про из ве ду ва бра но ви те и од ул траз ву-
чен (ехо) дел за сог ле ду ва ње на  па то-
ло шка та про ме на ко ја се тре ти ра - об-
јас ну ва до ктор ка та.

Оваа те ра пи ја е кра тка и не ин ва зив-
на ме то да со 75 от сто ус пеш ност.

Спо ред на ша та со го вор нич ка, се 
пра ват 3-4 трет ма ни во не дел ни ин тер-
ва ли, а вре ме тра е ње то на еден трет-
ман е де се ти на ми ну ти.

За бо лу ва ња кои нај че сто се тре ти ра-
ат со оваа ме то да се бол но ра мо, ши-
лец на пе та, те ни ски ла кот, за бо лу ва ња 
на ахи ло ва те ти ва, ско кач ко ко ле но... 

Од де лот за фи зи кал на 
ме ди ци на во „Ре-Ме-
ди ка“ осо бе но се изд-
во ју ва со со вре ме ни от 
апа рат за ЕSWT (ек-
стра кор по рал на 
шок-вејв те ра пи ја), 
со кој се тре ти ра ат 
бол но ра мо, ши лец 
на пе та, те ни ски 
ла кот, ахи ло ва 
те ти ва, ско кач ко 
ко ле но...

Фи зи кал на те ра пи ја - од спон ди ло за до осте о по ро за

Фи зич ки 
и при род ни 
аген си

Фи зич ки аген си што се ко ри стат 
во фи зи кал на та ме ди ци на се:

- Еле ктрич на стру ја: гал ван ска, 
ин тер фе рент на, фа рад ска и кра-
тки бра но ви

- Маг нет ни бра но ви
- Звук: ул траз вук и ин фраз вук
- Свет ли на: ин фра цр ве ни зра ци, 

УВ-зра ци, ла сер
- Топ ли на: па ра фин, гли на, фан-

го, па ра фан го, за гре ан воз дух, за-
гре а на па реа

- Хи дро те ра пи ја: топ ла и сту де-
на во да

- Ме ха нич ка енер ги ја: ки не зи те-
ра пи ја, ра бот на те ра пи ја, ма ну ел-
на ма са жа

При род ни те аген си што се упо-
тре бу ва ат се:

- Бал не о ло шки: пе ло и ди, ми не-
рал ни во ди и га со ви

 - Кли мат ски
- Та ла со те ра пи ски: мо ре и при-

мор је 

Трет ма ни те и на над во реш ни и на ста ци о нар ни па ци ен ти 
во „Ре-Ме ди ка“ се из ве ду ва ат со нај со вре ме на BTL-апа-

ра ту ра за еле ктро те ра пи ја, маг нет, ул траз вук, ла сер, ва ку-
ум те ра пи ја, ма ну ел на ма са жа и ки не зи те ра пи ја

Д-р Тра јан ка Ди ми три је ска, 
спе ци ја лист по фи зи кал на 

ме ди ци на и ре ха би ли та ци ја
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За про вер ка на мо бил-
но ста и функ ци о нал но ста 

на ат ла сот се пра ви т.н. 
би о ме ха нич ки прег лед, а 

по тоа, до кол ку е по треб но, 
со спе ци јал на апа ра ту ра, 

со се ма без бол но, се пра ви 
ко рек ци ја

Љу бо мир Или ев ски, 
осте о пат

Че сто се слу чу ва па ци ен ти-
те да се жа лат на гла во бол-
ка или ми гре на прос ле де на 
со вр тог ла ви ца, па ду ри и со 

не све сти ца, ка ко и на бол ки во вра-
тот и во ра ме на та.

По на пра ве на се ри ја прег ле ди и ис-
пи ту ва ња не се по ста ву ва ди јаг но за 
ко ја да ва ва кви симп то ми и со ва ков 
ин тен зи тет. Се пак, ди јаг но за по стои 
- ат лас.

ДВИГАТЕЛ НА ГЛАВАТА

Ат ла сот е пр ви от вра тен прш лен на 
кој ле жи че ре пот. Спо ред сво јот изг-
лед и спо ред функ ци ја та тој се раз ли-
ку ва од дру ги те прш ле ни на ‘рбе тот. 
Ле жи на вто ри от вра тен прш лен на-
ре чен аксис и е од го во рен за го ле ма-
та мо бил ност на гла ва та.

Љу бо мир Или ев ски, осте о пат во 
„Ре-Ме ди ка“, об јас ну ва де ка ди-
сфунк ци ја та или не пра вил на та по лож-
ба на ат ла сот мо же да пре диз ви ка ат 
ни за проб ле ми кои со тек на вре ме 
мо же да се вло шат. Не го ва та дис по-
зи ци ја се при ка жу ва на маг нет на ре-
зо нан са и на комп ју тер ска то мо гра-
фи ја, но не го ва та ди сфунк ци ја мо же 
да се по твр ди са мо со би о ме ха нич-
ки прег лед.

МИГРЕНА, БОЛКИ ВО ВРАТОТ, 
ТРПНЕЊЕ НА РАЦЕТЕ

 - Ат ла сот е по вр зан со ак ци сот и со 
че ре пот пре ку ли га мен ти, те ти ви и му-
ску ли. Ко га тие се кру ти, нап на ти и се 
на о ѓа ат во тен зич на со стој ба, а дви-
же ње то на че ре пот не е усог ла се но 
со дви же ње то на ат ла сот, тоа зна чи 
де ка ат ла сот се на о ѓа во ди сфунк ци-
ја. При тоа мо же да се ја ват гла во бол-

ка, ми гре на, бол ки во вра тот и ра ме-
на та, трп не ње на ра це те и отеж на то 
дви же ње на гла ва та и на вра тот. Ако 
при тоа дој де и до про ме на на не го-
ва та по лож ба во од нос на че ре пот и 
ак ци сот, со стој ба та до пол ни тел но се 
вло шу ва - об јас ну ва Или ев ски.

Низ ат ла сот, об јас ну ва тој, по ми ну-
ва ат вер те брал ни те ар те рии кои се 
истег на ти, а вед наш до не го ар те ри-
ја та ка ро тис ин тер на, ко ја вле гу ва во 

гла ва та низ отвор на ре чен фо ра мен 
ју гу ла ре.

Ко га ат ла сот е изро ти ран, ар те ри и-
те што по ми ну ва ат низ не го се по тис-
на ти и им се на ма лу ва нив ни от пре-
сек. По ра ди тоа се на ма лу ва про то-
кот на крв до мо зо кот и мо же да дој-
де до по ја ва на вр тог ла ви ца, гу бе ње 
на рам но те жа та, мач ни на, па и до не-
све сти ца.

Вед наш до ат ла сот по ми ну ва и т.н. 
нер вен ва гус, кој е од го во рен за ни-
за важ ни функ ции на те ло то ка ко што 
се соз да ва ње же лу доч на ки се ли на, 
ра бо та та на цре ва та, от чу ку ва ња та 
на ср це то... При ди сфунк ци ја на ат-
ла сот мо же да дој де и до на ру шу ва-
ње на нерв ни от ва гус, што мо же да 
до ве де до та хи кар ди ја, про ме на на 
крв ни от при ти сок, ло ша функ ци ја на 
цре ва та, бол ки и мач ни ни во пре де-
лот на сто ма кот.

ДИСПОЗИЦИЈА, ПРЕГЛЕД, ЛЕКУВАЊЕ

Дис по зи ци ја та на ат ла сот пре диз-
ви ку ва и стру ктур ни про ме ни на ске-
ле тот, осо бе но на ‘рбе тот, ка ко што се 
ско ли о за, по ви со ко ра мо или колк.

- Са ма та тен зи ја на му ску ли те во 
пре де лот на вра тот и на гла ва та пре-
диз ви ку ва при ти сок на ар те ри и те и 
на ве ни те ка ко и на нер ви те што про-
а ѓа ат до нив, при што се ја ву ва ат ни-
за дру ги проб ле ми во те ло то. Кај же-
ни те, до ди сфунк ци ја или дис по зи ци ја 
на ат ла сот мо же да дој де и при по ро-
ду ва ње - об јас ну ва Или ев ски.

Во „Ре-Ме ди ка“, до да ва тој, се пра-
ви т.н. би о ме ха нич ки прег лед за про-
вер ка на мо бил но ста и функ ци о нал-
но ста на ат ла сот, а по тоа, до кол ку е по-
треб но, со спе ци јал на апа ра ту ра, со-
се ма без бол но, се пра ви ко рек ци ја.

Од ми гре на до 
та хи кар ди ја 
по ра ди 
из ме стен 
прв вра тен 
прш лен

По ра ди не пра вил на по лож ба 
на пр ви от вра тен прш лен (ат лас) 
мо же да се ја ват ни за проб ле ми 
- од мач ни на во сто ма кот, 
пре ку бол ки во вра тот и ми гре на, 
па сѐ до та хи кар ди ја и про ме на 
на крв ни от при ти сок
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Грип или инф лу ен тио е ви рус-
но за бо лу ва ње пре диз ви ка но 
од ви ру си те на ри бо нук ле ин-
ска та ки се ли на (од фа ми ли ја-

та на ви ру си те на грип), кој нај че сто 
ги на па ѓа пти ци те и ци ца чи те. Ме ѓу-
тоа, гри пот е не при ја тен и за лу ѓе-
то, осо бе но во доц на есен и во зи-
ма. Д-р Вен цо Јо вев ски, ма ти чен ле-
кар во „При ма-мед“, об јас ну ва де-
ка спо ред кла си фи ка ци ја та по сто-
јат три ви да ви ру си на грип: грип ви-

рус А, грип ви рус Б и грип ви рус Ц.  
- Овие ви ру си пре диз ви ку ва ат вос-
па ле ние на гор ни те диш ни па ти шта, 
кое мо же да пре ми не во се ри оз ни 
комп ли ка ции со ба кте ри ски су пе-
рин фек ции на дол ни те диш ни па ти-
шта, осо бе но кај ма ли де ца, бре ме-
ни же ни и ста ри ли ца - ве ли д-р Јо-
вев ски.

Грип ви рус А - Овој грип е пре диз ви-
кан од ви рус А. Тој ги на па ѓа вод ни те 
пти ци од ка де што се пре не су ва на 
до маш ни те пти ци и жи вот ни. Од нив 
се пре не су ва на чо ве кот. Овој ви рус 
од три те ти па ви ру си е нај о па сен за 
чо ве кот и пре диз ви ку ва мно гу се ри-
оз ни оште ту ва ња на ор га низ мот, па 
сѐ до пан де мич ни смрт ни слу чаи.

Грип ви рус Б - Овој грип е пре диз-
ви кан од ви рус Б. Ги на па ѓа иск лу чи-
во лу ѓе то, а од жи вот ни те са мо фо ки-
те и ла си ци те.

Грип ви рус Ц - Овој грип е пре диз-
ви кан од ви рус Ц. Ги на па ѓа лу ѓе то, 
а од жи вот ни те ку чи ња та и сви њи те.          

ГРИП 
ка ко да си по мог не ме 

Ка ко да се за шти ти ме
- Не оп ход но е за бо ле ни те ли ца да се ле ку ва ат во до-

маш ни ус ло ви за да се спре чи ши ре ње на ин фек ци ја та 
- По кри ва ње на уста та и на но сот при каш ла ње и ки ва ње, да се 
из бег ну ва до пи ра ње на но сот, уста та и очи те по кон такт со пред-
ме ти за кои се знае де ка се кон та ми ни ра ни од бол ни од грип 
- Ра це те да се ми јат со во да и са пун или со не кое ан ти ба кте ри-
ско средс тво. Во бол ни ци те да се вр ши де зин фек ци ја на со би те 
и на апа ра ту ра та кои би ле ко ри сте ни кај бол ни од грип

- Ли ца та со по те шка кли нич ка сли ка вед наш да се ја ват на 
ле кар со цел хос пи та ли за ци ја и ор ди ни ра ње на со од вет на те-
ра пи ја.

Епи де мии и пан де мии
Со ог лед на тоа што гри пот е пре диз ви кан од нај раз лич ни 

ви ру си, не кои вр сти соз да ва ат епи де мии, а дру ги пан де мии. 
Пан де ми и те се ја ву ва ат три па ти на 100 го ди ни и за ра зу ва-
ат го лем дел од свет ско то на се ле ние. 

Во све тот на го диш но ни во од грип со нај раз лич ни симп то-
ми за бо лу ва ат 3-5 ми ли о ни лу ѓе, а уми ра ат 250.000-500.000 
жи те ли.

На лу ѓе то за бо ле ни од 
грип им се пре по ра чу-
ва ми ру ва ње, пи е ње 
мно гу теч но сти, да 
из бег ну ва ат ал ко хол ни 
пи ја ла ци и ци га ри

Ле ку ва ње и пре вен ци ја

 На лу ѓе то за бо ле ни од грип им се пре по-
ра чу ва ми ру ва ње, пи е ње мно гу теч но сти, да 
из бег ну ва ат ал ко хол ни пи ја ла ци и ци га ри. 

- Од ле ко ви мо же да зе ма ат ан ти пи ре ти ци 
(таб ле ти „па ра це та мол“, „ан дол“, „бру фен“) 
про тив гроз ни ца и бол ки во му ску ли те. Би-
деј ќи гри пот е пре диз ви кан од ви рус, ан ти би-
о ти ци те не по ма га ат и тие се да ва ат во слу-
чај ко га гри пот е комп ли ци ран со ба кте ри-
ска ин фек ци ја - об јас ну ва до кто рот. 

Ан ти ви рус ни ле ко ви се таб ле ти те „та миф-
лу“ и „ре лен ца“, кои се не вро ми ни даз ни ин-
хи би то ри и го спре чу ва ат ши ре ње то на ви-
ру сот во ор га низ мот. Овие ле ко ви се мно-
гу ефи кас ни про тив А и Б-ви ру сот на грип. 
- Вак ци ни ра ње про тив грип со одре де на вак-
ци на се пре по ра чу ва кај оние ли ца од ви со-
ко ри зич ни те гру пи ка ко ма ли и по во зрас-
ни де ца, аст ма ти ча ри, ди ја бе ти ча ри, ср це ви 
бол ни, бре ме ни же ни, ли ца со на ма лен иму-
ни тет, за ра зе ни со ХИВ - ве ли д-р Јо вев ски.

Ка ко да го пре поз на е ме 
гри пот?

Симп то ми те на грип, ве ли д-р Јо вев ски, за поч ну ва ат на-
ед наш. Ин ку ба ци ја та е од еден до три де на. Нај че сти симп-
то ми се каш ла ње и ви со ка тем пе ра ту ра до 40 цел зи у со ви 
сте пе ни. Бол ни те има ат бол ки по це ло то те ло, најм но гу во 
згло бо ви те и во гр ло то, гла во бол ки, на сол зе ни очи, вцр ве-
не ти уста, гр ло и нос. По стои на зал на бло ка да. Кај де ца та 
се ја ву ва ат и сто мач ни симп то ми прос ле де ни со сто мач-
ни бол ки и про ли ви. 

Бол ни от е за ра зен еден ден пред да се по ја ват симп то-
ми те и се дум де на по по ја ва та на симп то ми те.

Ка ко се пре не су ва ви ру сот?
Гри пот се пре не су ва на три на чи ни.
Ди рект но пре не су ва ње - ко га бол ни от од грип ди рект но 

кив ну ва на здра во ли це. 
Пре не су ва ње по воз ду шен пат - ко га дру го ли це вди шу-

ва ае ро со ли што се соз да де ни од за ра зе ни от пре ку каш-
ла ње, ки ва ње и исп лу ку ва ње 

Пре не су ва ње пре ку ди ре ктен до пир - ко га за ра зен бо-
лен од грип се ра ку ва со здра во ли це.

Ви ру си те на грип пре диз ви-
ку ва ат вос па ле ние на гор ни-
те диш ни па ти шта, кое мо же 

да пре ми не во се ри оз ни 
комп ли ка ции 

Д-р Вен цо Јо вев ски, ма ти чен 
ле кар во „При ма-мед“
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АНА ЈОРДАНОВА, ГЛАВНА ВИНСКА УРЕДНИЧКА

Ви на та на „Сто би“ се 
про да ва ат на 20 стран-
ски па за ри, истак ну ва Ана 
Јор да но ва, глав на вин ска 
уред нич ка на „Сто би“, а ви-
нар ни ца та из ми на ти ве не-
кол ку ме се ци до би на гра ди 
на пре стиж ни те свет ски 
нат пре ва ри „Де кан тер“ и 
„Бал кан ски ин тер на ци о на-
лен вин ски нат пре вар“

Ви на та на „Сто би“ 
- дел од ре но ми ра ни от 
вин ски му зеј во Бор до
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Глав на та вин ска уред нич ка на 
ви нар ни ца та „Сто би“, Ана Јор-
да но ва, се кој ден е на ре ла ци-
ја та Скоп је – Град ско, од нос но 

по ме ѓу гра дот во кој жи вее и неј зи но-
то ра бот но ме сто. Ве ли де ка се кој из-
ми нат ки ло ме тар се исп ла ти со ог лед 
де ка вре ме то по ми на то во пат го за-
бо ра ва ко га ќе вле зе во ви нар ни ца та 
ка де што це лос но е на со че на на кре-

и ра ње на стра те ги и те за про мо ци ја 
на ви на та на стран ски от и на до маш-
ни от па зар. Пло до ви те од на пор на та 
ра бо та се на се ка де, па та ка ви на та 
на „Сто би“ се про да ва ат на 20 стран-
ски па за ри, ви нар ни ца та из ми на ти ве 
не кол ку ме се ци до би на гра ди на пре-
стиж ни те свет ски нат пре ва ри „Де кан-
тер“ и на „Бал кан ски ин тер на ци о на-
лен вин ски нат пре вар“(Тhe Balkans 

International Wine Competition), а две 
нив ни ви на се на о ѓа ат и во го ле ми от 
му зеј на ви но то во Бор до, Фран ци ја. 

„Сто би“ е отво ре на пред осум го
ди ни, што е до вол но долг пер и од за 
ед на ви нар ни ца да за ста не на здра
ви но зе. Кол ку сте за до вол ни од до
се гаш ни от раз вој? 

- Пре циз но ги има ме де фи ни ра но 
на ши те це ли и со труд и ра бо та ги ос-
тва ру ва ме. Не ве ру вам во брз и не о-
че ку ван по раст, за тоа што се ве штач-
ки и не тра ат дол го. Сè што сме по-
стиг на ле е ре зул тат на по све те ност и 
не нè из не на ди ло ту ку нè сти му ли ра-
ло да про дол жи ме и по на та му по сил ни 
и по фо ку си ра ни. Та ка што мо жам да 
ка жам де ка сум пре за до вол на од на-
ши от до се га шен раз вој, за тоа што ви-
нар ни ца та е ве ќе за ста на та на здра-
ви но зе и че ко ри кон след на та цел и 
кон нов ус пех. 

Ин те рес на е ин фор ма ци ја та де ка 
две ва ши ви на се на о ѓа ат во го ле
ми от му зеј на ви но то во Бор до. Мо
же ли да ни ка же те не што по ве ќе 
за тоа? 

- Во вин ски от свет е иск лу чи тел но 
важ но да си ги ме риш си ли те на ин тер-
на ци о нал но по ле и да не се за тво раш 
во гра ни ци те на сопс тве на та др жа ва. 
На ши те ви на по сто ја но се дел од свет-
ски нат пре ва ри, а кон та кти ра ме и со 
стран ски парт не ри, та ка што ква ли те-
тот но си и ре зул та ти. Фа ктот де ка две 
на ши ви на се во еден од свет ски нај-
поз на ти те му зеи од ва ков ка ли бар, кој 
е сме стен во гло бал ни от вин ски цен-
тар, Бор до, е са мо еден од ус пе си те 
со кои мо же ме да се по фа ли ме. Во 
му зе јот има по сто ја на по ста но вка и 
се ор га ни зи ра ат раз ли чен тип на ста-
ни, што се ка ко овоз мо жу ва лу ѓе то од 
цел свет да доз на ат што има да по ну ди 
ед на ам би ци оз на ви нар ни ца од Град-
ско, Ма ке до ни ја. 

Лоз ја та на „Сто би“ се дел и од вин
ска та ве ло си пед ска ту ра, про ект фи
нан си ран од УСАИД. Ка ко дој де до 
оваа со ра бо тка? 

- Отсе ко гаш сме би ле ен ту зи ја сти за 
но ви и кре а тив ни на чи ни за про мо-
ци ја на ви но то и со за до волс тво при-
фа тив ме да би де ме дел од овој про-
ект. Учес ни ци те во ту ра та во зат ве ло-
си пед низ на ши те лоз ја, а де гу сти ра-
ат и ви на, со што сме поб ли ску до по-
тен ци јал ни те кли ен ти, лу ѓе кои са ка-
ат да про ба ат не што но во и кои ги це-
нат уба ви те не шта во жи во тот. Во таа 
ли ни ја и „Сто би“ ве ќе по дол го вре ме 
ор га ни зи ра вин ски ту ри и еду ка ци ја, 
од нос но на ста ни чи ја цел е по се ти те-

ли те да доз на ат не што по ве ќе за са-
мо то ви но, за тоа ка ко се де гу сти ра и, 
се ка ко, да ужи ва ат и да се за ба ву ва-
ат. За до вол ни сме од ин те ре сот и сме-
та ме де ка тре ба да ор га ни зи ра ме и 
да би де ме дел од што е мож но по ве-
ќе ва кви слу чу ва ња чи ја ми си ја е да 
им се приб ли жи оваа кул ту ра на жи-
ве е ње на лу ѓе то. 

„Сто би“ е дел од здру же ни е то 
„Ви на та на Ма ке до ни ја“ (Wines of 
Macedonia) . Кои се це ли те и ми си
ја та на ова здру же ние?

- Се ра бо ти за здру же ние фор ми ра-
но од 10 во деч ки до маш ни ви нар ни-
ци за да се раз ви ва и да се про мо-
ви ра Ма ке до ни ја ка ко вин ска зем ја. 
Ра бо ти ме на зго ле му ва ње на свес но-
ста и за ста пе но ста на на ши те ви на на 

стран ски те па за ри со иде ја да се по до-
брат мож но сти те за из воз. Иск лу чи тел-
но е важ но да би де ме спло те ни, за тоа 
што има ме и за ед нич ки ин те ре си кои 
до кол ку са ка ме да ги по стиг не ме мо-
ра да ра бо ти ме за ед но. Ина ку, по сто-
ја но се ор га ни зи ра ат де гу ста ции во 
САД, а во октом ври го ди на ва ви на та 
од си те 10 ви нар ни ци ќе би дат прет-
ста ве ни на два на ста ни во Ма ја ми и 
во Чи ка го. Во ед но, ре дов но учес тву-
ва ме и на са е ми и во бли ска ид ни на 
ни прет сто јат из ло жу ва ња во Ко пен ха-
ген и во Ам стер дам. Та ка што ова здру-
же ние на пор но ра бо ти за да се из ле-
зе над вор од на ши те гра ни ци и да се 
ос тва рат кон та кти, од кои Ма ке до ни-
ја ка ко и ид ни те ви нар ни ци и ви на ри 
ќе до би јат мно гу.

Ана Јор да но ва е дип ло ми ра на про-
ду цен тка, но ви но то и вин ски от свет 
отсе ко гаш би ле неј зи на па си ја. По ра-
ди тоа од лу чи ла да го над гра ди сво е то 
зна е ње во Лон дон - во ин сти ту ци ја ко-
ја има бес пре кор на ре пу та ци ја и е иск-
лу чи тел но це не та ме ѓу вин ски те поз на-
ва чи (Wine and Spirit Education Trust).

- Сме там де ка обра зо ва ни е то не за-
вр шу ва отка ко ќе ја зе меш дип ло ма та, 
ту ку е по сто јан про цес. По треб но е да 
ги сле диш но ви те ти те, свет ски те трен-
до ви и да се ин фор ми раш, за тоа што 
ни ту ед на про фе си ја не е ста тич на ту ку 
ра бо ти те по сто ја но се ме ну ва ат и дви-
жат на на пред. Овој став кон по сто ја-

на та над град ба не е са мо мој при стап 
кон ра бо та та, ту ку и на це ли от тим во 
„Сто би“. Важ но е да би деш оп кру жен 
со ам би ци оз ни лу ѓе кои се љу бо пит ни 
и ен ту зи ја сти. Мис лам де ка ток му та-
кви се на ши те вра бо те ни, што е не из-
беж но за да до ве де до ус пех и од лич-
ни ре зул та ти - об јас ну ва Јор да но ва. 

Без по сто ја на над град ба не ма на пре док 

Во де кем ври ми на та та го ди на „Сто-
би“ ги про мо ви ра ше ви на та „Ака ци ја“, 
„Ау ра“, „Акси ос“, „Амин та“, „Вер до“ и 
„Ве ри тас“, кои се дел од екск лу зив на-
та ли ни ја „при ват на ре зер ва“. Овие ви-
на на ско ро ќе би дат про мо ви ра ни и на 
спе ци јал ни де гу ста ции во Бел град, Но-
ви Сад, Ба ња Лу ка, Са ра е во и во За-
греб. На на ста ни те ќе на ста пу ва и ка-
ме рен ор ке стар со ста вен од чле но ви 
од Ма ке дон ска та фил хар мо ни ја, ка де 
што ќе се из ве ду ва ат ет но ну ме ри, до-
де ка при сут ни те ќе мо же да де гу сти ра-
ат и хра на ко ја ќе би де при го тве на од 
поз на ти от го твач Вла тко Ог не нов ски. Во 
су шти на, де гу ста ци и те ќе би дат микс на 
мо дер на ма ке дон ска хра на и ви но. 

Де гу ста ции на но ви те 
ви на низ ре ги о нот
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Градежната компанија „Бетон“ 
АД Скопје, веднаш по голема-
та поплава во Скопско испрати 
свои екипи за расчистување на 

последиците од невремето и помош на 
настраданите. Со механизација и со 
технички кадар работеа на четирите 
најпогодени пункта од поплавите - Син-
гелиќ, во реонот на Стајковци, Смил-
ковци и на скопската обиколница. 

Веднаш по несреќата работеа еки-
пи со девет активни машини (багери, 
грејдери, комбинирки и други мулти-
наменски машини, како и пет ками-
они). Покрај тоа, од „Бетон“ беа дони-
рани над 50 тони вода, конзервира-
на храна, средства за лична хигиена 
и средства за дезинфекција. 

- На нашите вработени што живеат 
во тоа подрачје им поделивме едно-
кратна парична помош во висина од 
една просечна плата, а на сите што 
на кој било начин беа погодени од не-

времето, а не живеат во тоа подрачје, 
исто така им помогнавме - велат од 
„Бетон“. 

За што поефикасно справување со 
штетите од поплавите и за да можат 
да ангажираат што поголем број те-
хничка механизација и технички пер-
сонал, „Бетон“ значително ги нама-
ли другите свои градежни активнос-
ти. Од компанијата велат дека биле 
фокусирани на помош на настрада-
ните од поплавите, спроведувајќи ги 
најдобрите практики на корпоратив-
но општествено одговорно работење, 

како сериозна и организирана компа-
нија со долга традиција, секогаш под-
готвена да помогне кога им е тоа нај-
потребно на државата и на граѓаните. 

Прифаќањето на предизвикот по 
сопствена иницијатива за да се вле-
зе во костец со една таква природ-
на непогода, незапаметена на овие 
простори, па и пошироко, ја истакну-
ва стручната и техничката подготве-
ност на „Бетон“ за брза реакција во 
секоја ситуација пренесена низ зна-
ењето, вештините и капацитетот на 
вработените. 

Корпоративна општествена одговорност на дело
Општествена одговорност на претпријатијата претставува збир на сите економски, правни, етички и дискрециони очекувања што општеството ги има од претпријатијата во одреден 

временски период. Ваквата одговорност претпочита дека претпријатијата имаат и многубројни морални, етички и филантропски одговорности, покрај нивната основна задача. 
Општествената одговорност на компаниите е, всушност, и практикувањето на филантропската поддршка во корист на заедницата или на нацијата. Токму таква практика е регистрирана 

во деновите на стравотните поплави во Македонија. Компаниите „Бетон“ и „Макстил“ се компаниите го дадоа најдобриот пример за тоа  

„ДГ Бетон“ на дело во санација на штетите 
од големата поплава во Скопско

„Макстил“ во акција за 
помош на погодените

Во помош на граѓаните од најкри-
тичните места погодени од голе-
мата поплава во Скопско беше и 
компанијата „Макстил“. Веднаш 

по непогодата, стручни лица направија ор-
ганизациски план и констатација на напра-
вената штета, по што веднаш беа органи-
зирани неколку бригади составени од вра-
ботени во компанијата, кои активно се вк-
лучија во расчистувањето на теренот и во 
санација на штетите. 

- Нашата компанија испрати на терен 
свои екипи од секторите за безбедност и 
заштита и од секторот за човечки ресур-
си во реоните зафатени од поплавите ка-
де што живеат вработени од компанијата 
„Макстил“. За среќа, немаше настрадани, 
но многу семејства претрпеа големи мате-
ријални загуби, а на некои куќите им беа 
целосно уништени - велат од „Макстил“. 

Компанијата организираше и голема 
акција за собирање храна, облека, лекови 
и хигиенски средства што беа доставени 
до загрозените, а дополнително компанија-
та одвои и финансиски средства за сани-
рање на штетите од катастрофалната непо-
года. Со ваквата реакција „Макстил“ уште 
еднаш го потврди и докажа своето опш-

тествено одговорно работење и управу-
вање, за што изминативе години има до-
биено низа признанија и награди. 

Поради транспарентното и етичко одне-
сување и работење на компанијата и про-
мовирањето на позитивните практики на 
општествено одговорно однесување, ка-
ко и хуманите вредности на вработените, 
„Макстил“ има добиено две награди за 
општествена одговорност од Национал-
ното координативно тело и од Министер-
ството за економија. Во конкуренција од 
34 претпријатија што конкурираа со 50 
проекти, „Макстил“ ја доби статуетката во 
категоријата „етичко управување“, а е до-
битник и на плакета во категоријата за заш-
тита на животната средина. 

Одговорните од компанијата велат де-
ка етички одговорното работење и вложу-

вањето во заедницата, во вработените и 
во човечкиот кадар покажуваат дека цел-
та на „Макстил“ не е само создавање про-
фит туку и зачувување на животната среди-
на и унапредување на социјалниот дијалог, 
со што придонесува за развој и проспери-
тет на средината во која живеат и работат. 

Признанието што го доби минатата годи-
на, како што велат од „Макстил“, е доказ за 
заложбите што во текот на 2014 година ги 
направи компанијата во овие два сегмен-
та на корпоративно општествено одговор-
но однесување, воведувајќи стандард што 
никој не го вовел, за што доби прва награ-
да во етичкото управување. 

Од компанијата велат дека луѓето се нив-
ната најголема вредност и дека без луѓе не-
ма успешност, без разлика какви маши-
ни постојат. 

Градежната компанија ангажираше обемна 
механизација, багери, грејдери, комбинирки и други 
мултинаменски ма ши ни, ка ми о ни и тех нич ки ка дар, 
и во де но ви те по катастрофалните поплави, 
по жр тву ва но ра бо теше на че ти ри те нај по го де ни пункта  

Освен со екипи на терен, компанијата организираше 
и голема акција за собирање храна, облека, лекови и 
хигиенски средства што беа доставени до загрозените, а 
дополнително компанијата одвои и финансиски средства 
за санирање на штетите од катастрофалната непогода



Веж ба ње то на у тро го по до бру ва 
рас по ло же ни е то, па со еден утрин
ски тре нинг мо же да се чув ству ва те 
од лич но и уба во да ви поч не де нот. 

Пре по рач ли во е на у тро да има ме 
ле сен тре нинг, веж би за истег ну ва
ње во ком би на ци ја со не кој друг 
вид фи зич ка актив ност. Ова ва жи 
осо бе но ако веж ба те пред по ја док. 
То гаш ка па ци те тот на енер ги ја та е 
ни зок, а ни во то на гли ко за што е по
треб на за да ра бо тат му ску ли те е на 
ми ни мал но ни во.

 То гаш на ше то те ло ги ко ри сти 
ма сти те за „на по ју ва ње“ на му ску
ли те, па за тоа е по треб но до бро да 
се истег не ме, а по тоа и да вклу чи
ме пе ша че ње во тре нин гот  ве ли 
Ма ри ја Ге ор ги ев ска, ин стру ктор ка 
по пи ла тес.

Утрин ски пи ла тес
Во по зи ци ја на се де ње ед на та но га ја сви тку ва ме 
пред нас, а дру га та сви тка на но га ја дви жи ме на го-
ре-на до лу. До кол ку ги упо тре би ме и ра це те, ја дви-
жи ме но га та кон ла ко тот на ед на та ра ка. 
Со оваа веж ба се истег ну ва ме, а во ед но 
ги веж ба ме и стра нич ни те сто мач ни 
му ску ли кои се по треб ни за 
истак ну ва ње на стру кот 
на те ло то

Ед на та но га и ед на та ра ка ни се на по дот, а дру га та 
ра ка е истег на та и ја др жи дру га та но га. Но га та ја 

пу шта ме од ра ка та и по втор но се ис пра ву ва ме. 
Со оваа веж ба го истег ну ва ме це ло то те ло

Ја пре фр ла ме те жи на та на те ло то на ед на та но
га и се пот пи ра ме исто вре ме но со ра ка та по
крај но га та, а дру га та ра ка ја др жи ме истег на
та на го ре и се на ва лу ва ме на на зад кол ку што 
мо же ме за да го истег не ме це ло то те ло

Ги ши ри ме но зе те кол ку што мо же ме, при тоа гор ни от дел 
од те ло то го спу шта ме до по дот, ги сви тку ва ме ла кти те и ги 
пот пи ра ме на под. Со оваа веж ба ма кси мал но се истег ну
ва те ло то

Ма ри ја Ге ор ги ев ска, 
ин стру ктор ка по пи ла тес 
во сту ди о то „Моја 
вежбалница“ 071/400-953 
Инструкторката е об ле че на 
во мо де ли те на „Спорт М“
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