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Н о в а  г о д и -
на - нови шанси 
и нови почето-
ци, ни се прибли-
жува со нежност 
на бебешка воз-
дишка, чисто и не-
вино, носи среќа 
и неизмерна ра-
дост. Нека ни е 
среќна и благо-
словена следна-
та 2017 година. 
Да подаруваме 
љубов, насмевки 
и надеж. Да по-
гледнеме во дла-
бочината на соп-
ствената душа и 
да пронајдеме ху-
маност, мотивација за подобри утра, желба за 
соживот, емпатија кон страдањата на другите и 
храброст за промени. 

Во телото здравец да носиме, а љубовта да 
биде наш главен патоказ. 

Да негуваме добри вредности, да си помага-
ме и да градиме заедништво. Да го менуваме 
светот на подобро. Заедно да се грижиме едни 
за други и во следните 365 дена, ние со нашиот 
стручен тим, а Вие со Вашата свесност дека за 
здравјето нема замена. Заеднички да се раду-
ваме на уште многу мали бебенца и големи и ма-
ли здрави дечиња. Достоинствено да се справу-
ваме со сите здравствени предизвици. 

Да напредуваме и учиме постојано. Убави-
ната да биде наш пријател однадвор и одна-
тре. Да се негуваме себеси, сликата во огледало 
да покажува среќни и задоволни луѓе. Тука сме 
за Вас со совет и со најсовремен професиона-
лен пристап да зрачиме убавина и позитивност. 
Ви посакувам хармонија на телото и душата во 
2017. Ви посакувам година исткаена од големи 
победи и мали задоволства. Година со добро 
вино испиено со добри пријатели. Среќна Но-
ва, чекориме заедно!

За почеток...

Наташа 
Бошковска-

Златкова

Декември/2016

Содржина 10

22

44

10

13

14

16

18

22

28

30

44

4 Д-рЗоранЈовановски
Гинекологијаниз
микрорезови

Зоштодебелината
ештетнапобреме-
ностаиплодот?

Петареновиот
центарнамојот
свет

Донацијана
јајце-клетки

Неплодност
кајмажите

Д-рЗоранПетановски
Проблемотсо
машкатанеплод-
ностгорешаваме
рутински

импресум
Уредник:НаташаБошковска-Златкова
Стручнисоработници:Проф.д-рАндреја
Арсовски,Проф.д-рГлигорДимитров,
Проф.д-рЃорѓиОровчанец,
Доц.д-рЗоранПетановски,Прим.д-р
МаринаПоп-Лазарова,Прим.д-рИванка
Стефановска,Прим.д-рМанеХаџи-
Манчев,Д-рЗвонкоКрстевски
Дизaјн:ИгорМанојловски
Насловнафотографија:МајаАргакијева
Фотографија:ГоранАнастасовски,
МајаЈ.Илиева,ИгорБансколиев,

ДаркоАндоновски
Лектор:СветланаАрсовска
Печатидистрибуција:
тел.+389(0)25511740
Маркетинг:тел.+389(0)25511727
Редакција:тел.+389(02)5511711;
факс.+389(0)23060651
Издавач:„РЕПРОПРИНТ“дооСкопје
Директор:РаткоС.Лазаревски
Печати:ПечатницаСерафимовски-Скопје


„Ревита“излегуванасекоитримесеци

РЕВИТА
ПрваприватнаопштаболницаРе-Медика

16-таМакедонскабригадабр.18

1000Скопје,Р.Македонија

Тел:2603100,2603110,

Фах:2603103

info@remedika.com.mk

www.remedika.com.mk

13

Синласер-нова
терапијазадијабе-
тиченулкуситешка
гангрена

Подмладувањесо
уникатнаФотона
4Д-технологија

Инфекциипоради
стрептококни
бактерии

ЛиноЧервар
Младостихраброст
зауспех

Д-рВалентинаСотироска



4 РЕВИТА | декември 2016

РЕ
ДО

ВИ
С
О
... Гинекологијаниз

микрорезови

Д-Р ЗО РАН ЈО ВА НОВ СКИ

Лапароскопскатахирургијаилиопе-
рациитебезкласиченхируршкирезсѐ
почестосекористатвогинекологијата.
Штовсушностпретставуваовааметода
наоперирањеикакоизгледа?
Миниинвазивнатахирургија(лапа-

роскопскиихистероскопскиопера-
ции)сѐповеќесекористивопослед-
новреме.Лапароскопскитеоперации
сеизведуваатсоодделниинструмен-
тисодебелинанапенкалонизмали
резовинакожатанастомакот,пре-
кукоиинструментитесевоведуваат
востомачнаташуплина.Прекунивсе
полниабдоменотсогасзадасесоз-
дадедоброоперативнополеисево-
ведувакамерапрекукојанаекрансе
следиоперацијата.
Хистероскопскитеоперациисеиз-

ведуваатсововедувањенаеденин-
струментпрекукојкамератаиресе-
ктоскопотсевоведуваатвоутерусна-
ташуплина,аипрекунивсеизведу-
ваоперацијата.
Коисепредноститезахирургот,акои

запациентот?
Соовиеметодисескратувавреме-

тонаостанувањевоболница(сепре-

Наместодаоперираат
низкласичнихируршки
резови,искуснитегине
колозисѐпочестосеод
лучуваатзаметодикога
интервенциитегиизвр
шуваатнизмалирезови
настомакот,соспецијал
ниинструментиисока
мера.Колкусезголемува
листатанадијагнозикои
можедасетретираатсо
ваквилапароскопски
методи,зоштоседобри
запациентките,ноиза
низадругипрашањакои
гизасегаатженитераз
говаравмесодрЗоран
Јовановски,гинекологво
„РеМедика“
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стојуваеденилидвадена)заразли-
каодкласичнитеоперации.Воисто
време,постоперативнатаболкаеми-
нималнаиседаваатпомалкулекови
противболка,побрзаемобилизаци-
јатаисесмалуваризикотодтромбо-
емболии,имамалазагубанакрв,по-
стоперативниоттекназакрепнување
емногупобрз,пациенткитесевраќа-
атнасекојдневнитеобврскизаедна-
двенедели.
Штосѐможедасеопериралапароскоп-

скиикогаодлучуватезаовааметода?
Вопоследновремепостојаносе

прошируваподрачјето(индикациите)
залапароскопскиоперации.Така,ла-
пароскопскиинтервенирамеприци-

стинајајчници,миоминаматка,ен-
дометриоза,екстраутерина(вонма-
терична)бременост,третманнанеп-
лодност,атоталнитеисубтоталнитехи-
стеректомиистанаарутинскиопера-
циивосекојдневнатапрактика.Дури
инајсложенитегинеколошко-онколо-
шкиоперацииденесможедасеизве-
датлапароскопски,какорадикална-
тахистеректомијапоWertheim-Meigs
иликарциноминајајчници(одредува-
њенастадиумотнаболестапредзра-
чење),трахелектомии-когасеотстра-
нувагрлотонаматка,асезачувувате-
лотонаматкатаакопациенткатапла-
нирабременост.Последнитенеколку
годинисеупотребуваиавтоматизира-

наендоскопскахирургијакогасоод-
деленапарат(робот)управувахирург.
Колкавеуспехот?
Содоброопределенаиндикација

успехотналапароскопскитеоперации
еизвонреден.Секако,имаисостојби
коинесепрепорачуваатзалапаро-
скопија(контраиндикации),какона
примеробемнисраснувањаодпрет-
ходниоперации,големимиоми,по-
веќекратнимиоми,сомнениезапо-
големоколичествослободнакрвво
стомак,тоталенпролапснавагина,
тешкадебелина(обезитас),срцеви
заболувањакоинедозволуваатзго-
леменпритисокнадијафрагмаодга-
сотштогокористиме. >>
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Сокакваанестезијасеизведуваатин-
тервенциите?
Лапароскопскитеинтервенциисе

праватисклучивосоопштаендотра-
хеалнаанестезијапорадитипотна
операцијаирастегањенастомакот
согасотштогокористиме.
Далилапароскопијатасекористизади-

јагностицирање?
Лапароскопијатаможедасекори-

стизадијагностицирањеодредени
нејаснисостојби,напримерпровер-
канапроодностнатуби,илидијагно-
стичкалапароскопијазадонесување
одлуказапонатамошентипопераци-
ја,какоизаотстранувањеилибиоп-
сијанајајчници,оментум(стомачно
масноткиво-марамица)иодредува-
њестадиумнаболестапредзрачење
ицитостатскатерапија.
Заштовиенајчестогиприменувате?
Најчестовопрактикасеработатот-

странувањенамиомиицистиодраз-
личнопотекло(ендометриоза,дермо-
идни,параоваријални)ибенигниту-
моринајајчнициипараоваријално
ткиво,апотоаследуваатхистеректо-
миите.
Сокоипрашања„венапаѓаат“паци-

енткитепредоперација?
Прашањатасенајразлични.Одтоа

далиќесеразбудатоданестезија,кол-
кувреметраеоперацијата,далиќе
болиидалиќечувствуваатнештоко-
гаспијатнаоперација,падотоака-
котолкавитуморисевадатнизмали
дупчиња,поколкувремеќестанатод
креветисл.

Радоснатавестдекаебремена,
24-годишнатаАнетаЈакимовскаја
дочекаласозастрашувачкаинфор-
мацијадекаимацистанајајчни-
котголемаосумсантиметрииде-
канеможедасепретпоставикако
тааќесеоднесувавотекотнабре-
меноста.Засреќа,воноември,во
„Ре-Медика“,Анетанасветдоне-
сездраводевојче.Лекарскитим,
начелосогинекологот,д-рЈованов-
ски,освенштонаправилеуспешен
царскирезгоизвадилеитуморотна
јајчникот,којпорасналдуридотри-
есетинасантиметриитежелпове-
ќеодосумкилограми.Испитување-
топокажалодекатуморотебениген.
Оваееденмногуредокслучај,когаво
истовремесеоперираизадасепоро-
диженатаисевадитолкуголемациста.
-Цистатаеоткриенавопочетокотна
бременостаитааеуредноследена.
Предпородувањето,наехосегледа-
шедекаеогромна,содолжинаодоко-
лудваесетинасантиметри.Матични-
отлекаримашеиспитанотумор-мар-
кериитиебеамирни.Првоанализи-
равмекогатребадасепороди,зашто
бебетомалкузаостанувашеворас-
тот,околудвенедели.Ноосвеншто
немашепросторзарастење,посто-
ешеризикдапукнецистатаакочека-
ме40неделиодбременостазадаја
породиме-објаснувад-рЈовановски.
Пациенткатабилапороденаво37-та
неделаодбременостасоцарскирез.
Идејата,велинашиотсоговорник,би-

лапрводасеизведераѓање,апотоа
вадењенатуморот.-Направивмехо-
ризонталенмалрез,гоизвадивмебе-
бето,апотоаитуморот.Бебетоездра-
во,апациенткатаодличнојаподнесе
операцијата.Туморотбешецелосно
изваден,несеразлеанеговатавна-
трешност,штоемногузначајно.Опе-
риравмезаедносопроф.д-рЈорго
Бабушкуиодличентимколеги.Ане-
стезиолозитеодлучијазаеписпинал-
наанестезија-велид-рЈовановски.
Анализата на извадениот ту-

морпокажаладекастанувазбор
зареткациста,азасреќа-бениг-
на.Можноста за повторно раѓа-
ње на пациентката е сочувана.
МалатаСофијаероденасотежинаод
2.350грама,адолга48сантиметри.
Нејзиниотматиченгинеколог,д-р
СнежанаПеркова,велидекаци-
стата јаоткрилевопочетокотна
бременоста,апациенткатасака-
ла да си ја задржи бременоста.
-Пациенткатасакашедасијазадржи
бременоста,анатоасесогласивмеи
јасиколегитеодкоипобаравмемис-
лење.Имено,таабешенапрегледи
мислењеинаКлиникатазагинеко-
логијаиво„Ре-Медика“,кајпроф.д-р
ГлигорДимитров.Ситебеасогласни
декатребадасезадржиидасесле-
дибременоста.Многусумсреќназа-
штосѐзавршисоуспех,мојатапаци-
енткаимаздравобебе,успешноеиз-
вадентуморотитојебениген-вели
д-рПерковска.

Издравобебеиизвадентумородосумкилограми
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Каколекарвосвојатакариера
иматеработеносамовоприватни
отсектор,кадештоморадасиус
пешензаданапредуваш.
Целокупниотработенстажкакоги-

неколог-акушермиево„Ре-Медика“,
пасогордосткажувамдекакакоги-
некологсум100-процентенпродукт
на„РеМедика“.Позавршувањетона
Медицинскифакултет(сопросек9,7)
изавршент.н.стажскоротригодини
работеввоспецијалнатаболницаза
белодробнизаболувања„Јасеново“
воВелес.Потоаоколу7месецирабо-
тевво„Неуромедика“,паречисиче-
тиригодинивоамериканскатахума-
нитарнаорганизација„Интернешнл
рескјукомити“наразличнихумани-
тарнипроекти,кратковремеработев
воАфрика,воКенија,сонамерада
продолжамсоработавотамошните
камповизабегалци(вотоавремече-
кавдаодобратприватнаспецијализа-
цијапогинекологијаиакушерство).
Претходновеќегизапочнавпостдип-
ломскитестудиипогинекологија(про-
сек10).КогасевративодАфрикабе-
шеодобренаприватнаспецијализа-
ција,паодлучивдазавршамсохума-
нитарнипроектиидасепосветамна
гинекологијата.Јазапочнавспеција-
лизацијата,аистовременоработев
воноќнатаслужбаприЗдравствен
домСкопје,вонаселбатаЧенто.При
крајнаспецијализацијатапочнавда
волонтирамво„Ре-Медика“.Од2008
годинасумвработенвоовааболница
какоспецијалистгинеколог-акушери
имавиимамодличниможностииза
работаизаедукација.Требамногу
учењеитрудзадасестигнедотука,
исекако,требадајасакашработата
штојаработиш.
Колкуштоеблагородна,вашата

работаеидинамичнаипроследе
насомногустрес.
Стресотесоставенделоднашата

професија,особенокогасесоочуваш
соненадејнитешкидијагнозиилите-
шкипородувања,собрзањедасена-
правиитенцарскирез,напримерко-
гаимаш5минутидагопородишбе-
бетозадабидездраво.Немамнекој
особенначинзасправувањесостре-
сот.Ако„украдам“малкувремемо-
жедаслушамдобрамузикаод„наше
време“илидаизгледамнекојдобар

филм(сѐуштесобирамфилмови)иа-
ко,дабидамискрен,вопоследновре-
менемамизгледанонитуеденфилм
докрај.Пораноактивноиграводбој-
ка,тренираваикидо,пасегапонеко-
гашодамвовежбалнаилииграмко-
шарка.
Когаимамедоволновремесосо-

пругатаисотригодишниотсинсака-
медапојдеменаподолгипатувања
соавтомобил,безразликадалитоае
напланинаилипокрајвода.Сосинот
сегасеактуелнииграњатасоколич-
ки,Спајдермен,Војнанаѕвездите,а
ритуалнавечерниечитањеприказ-
ни,моменталнозаШтрумпфови,што
инаснѐрелаксира(понекогашдотол-

куштозаспивамепреднего).
Последнитенеколкугодини,кадеи

даодимепостојаносенавраќамена
Лефкада,воГрција,кадештонајмно-
гусерелаксираме.Имаммалгумен
чамецкојпостојаногоносимесосе-
бе,папоранососопругата,асегаисо
синотуживамеводолготрајнитевес-
лањапокрајбреготнаЛефкада,која
епрекрасна.Некакоостровскатаат-
мосферанајмногунигоди.
Малкуминазнаатдекакакогине

кологнесамоштоприсуствувавте
напородувањетонасопругата,ту
куибевтелекаротштојапороди.
-Тоабешенепроценливоискуство

коеисегамиетешкодагоопишам,
особеноштосѐуштемепрашуваат
какоможеше?Седоговоривмера-
ѓањетодабидесоцарскирез,добро
сеподготвивмесоколешкатад-рЕле-
наПетрова,денотпочнаубаво,весе-
ло,номорамдапризнамидекаимав
малкутрема,којапоминаштомвле-
говмевооперацискасала.Секонцен-
триравсѐдапоминевонајдобарред.
Неможедасеопишетоапрекрасно
чувствокогамујадржевмалатагла-
ванасинотикогазаплака.Сѐпоми-
навонајдобарред,ипородувањето
(царскиотрезгонаправивсомал,ни-
зокхоризонталенрез)иденовитепо
породувањето.Леонидсѐуштеемал
имногумуечуднокогамукажуваме
декабилвомешетонамамаидека
оттамуизлегол,панѐтерапонеколку
патитоадамугообјаснуваме.

Долгоискуствозакратковреме
Синот и сопругата
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Анализазагрипготова
заполовиначас
Микробиолошкаталабораторијана

„Ре-Медика“сопрецизнитестовивр-
шиоткривањенаприсуствонавиру-
сотнагрипвонос,грло,назофаринге-
алниотаспиратинеговотодиференци-
рањеодвирусотнагрипАиБ.Резул-
татотнаовааанализанапациентоте
достапензаполовиначас.

Откривањена
стрептококигрупаА
за20минути
Многуеважнонавремедабидераз-

граниченодалипациентотеболенпо-
радивируснаилибактерискитеинфек-
ција.Водетскитеколективи(училишта,
градинки)брзотооткривањенадете
болноодстрептококнаинфекцијаине-
говоотсуствоодгрупатагизаштиту-
вадругитедецаодинфекцијасооваа
леснопренослива(покапковпат)ба-
ктерија.
АнализатанаСтрепАтест,сокој

сеоткриваприсуствонастрептоко-
кипиогенесгрупаА(Streptococcus
pyogenesA),сеработивоМикроби-
олошкаталабораторијана„Ре-Меди-
ка“инарезултатотсечекасамо20
минути.

Брзадијагнозана
„болестанабакнежот“
Болестнамладите,којалесносе

пренесувапокапковпат,жаргонски
познатакако„болестанабакнежот“,
епредизвиканасовирусепстеин-
бар(Epstein-Barr).Порадитежината
наклиничкатасликаихигиенско-ди-
ететскиотрежимназаболениот,мно-
гуеважнобрзоипрецизнопоставу-
вањенадијагнозата.

Сеодредувакогасме
ималенекојаинфекција
Вотекотнаживототголембројлуѓе

билевоконтактсоповеќевируси.Не-
којоднивтогашбилизаболен,меѓу-
тоаеднапопулацијаодлуѓетоникогаш
немаланикаквасимптоматологијапо-
врзанасоприсуствотонавирусотво
нивнототело.Сегаможедасеодреди
истаростанаинфекцијатасопооддел-
нивирусисоимунолошкитестови.И
тоана:вируси–рубела(Rubella),ци-
томегаловирус(Cytomegalovirus),еп-
стеин-барвирус(Epstein-Barrvirus),
херпес симплекс вирус1 (Herpes
simplexvirus1)ихерпессимплекс
вирус2(Herpessimplexvirus2),ка-
коипаразит–токсоплазмагонодии
(Toxoplasmagondii).

ТORCHанализазажените
Кајженскатапопулацијакојаплани-

расемејствоиликајвеќебремениже-
нисопрецизнитестовиможедаседо-
каженова(актуелна,акутна)инфекци-
јанаповеќепричинители(5)самосо
еднамикробиолошкаанализа,TORCH
-токсоплазмагонодии(Toxoplasma
gondii),рубеола(Rubeolla),цитоме-
галовирус(Cytomegalovirus),херпес
симплексвирус1(Herpessimplexvirus
1)ихерпессимплексвирус2(Herpes
simplexvirus2).

Тестовизасифилис
Микробиолошкаталабораторијана

„Ре-Медика“јазбогатипалетатанате-
стовизасексуалнопреносливиболе-
стисоуштееднаанализа-засифилис
(Treponemapallidum),сотестовитеRPR
иTPHA.

Новитестови
InfluenzaАиB
StrepАtest
RubellaIgGиIgM
CytomegalovirusIgGиIgM
Epstein-BarrvirusIgGиIgM
Herpessimplexvirus1IgGиIgM
Herpessimplexvirus2IgGиIgM
ToxoplasmagondiiIgGиIgM
RPR(Troponemapallidum)
TPHA(Troponemapallidum)
TORCH-Toxoplasmagondii,Rubeolla,
Cytomegalovirus,Herpessimplex
virus1
иHerpessimplexvirus2
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Прекумернатателеснатежина-де-
белинатаезначителенздравственфа-
кторнаризикзацелокупнатапопула-
цијавосекојделодживотот.Тааима
импликацииинабременатаженаи
наплодот.Вотекотнабременоста,
дебелинаседефинирадоколкуИТМ
(индекснателеснамаса-BMI)епого-
лемод30.Организмотнатрудницата
прекуредицакомплексникомпенза-
ционимеханизми,предсѐхормонал-
нопредизвикани,сеприспособуваза
дамуобезбединаплодоткислороди
хранливиматериизанормаленраст,
истовременоподготвувајќисезаза-
вршниотчиннапородување.Чудесно
екаконизеволуцијатаовиепромени
седоведенидосовршенство.Ноипо-
крајнапредокотнамедицината,бре-
меностаисамотопородувањесѐуште
носатодредениризицизамајката,а
поврзаносонеаизаплодот.Дебели-
натавоголемамерагимултиплицира
овиеризици.

БРЕМЕНОСТКОМПЛИЦИРАНА
ОДДЕБЕЛИНА

Вотекотнабременоста,аособено
вопоследниоттриместар,зголеме-
натаматкапрекудијафрагматавр-
шипритисокнабазитенабелитедро-
бови,штодоведувадонамалување
наколичествотовоздухвонив,штое
проследеноисонамаленатаспособ-
ностнаградниоткошдасешири.Како
компензационенмеханизамбреме-
нитеженидишатзабрзанозадаобез-
бедатсоодветнаразменанагасови
(обогатувањенакрвтасокислороди
елиминацијанајаглеродендиоксид).
Колкуетрудницатаподебелатолкуќе
дишепозабрзаноиќетрошиповеќе
енергијазаодржувањенасоодветна-
таразменатанагасови.
Напромениеподложеникардиова-

скуларниотсистем.Сезголемуваво-

луменотнациркулацијатанакрвта,со
делумноразредувањенагустинатана
крвта(анемијавобременоста)како
подготовканаорганизмотдакомпен-
зиразазагубатанакрввотекотнапо-
родувањето.Нето-ефектештосрце-
топумпапоголемоколичествокрвво
еднаминута.
Дебелинатавоголемамерагиопто-

варувафизиолошкитеприспособливи
механизми,сразмерносозголемува-
њенаИТМ.Например,женаштотежи
80килограмиимаоколу5литриволу-
меннациркулирањенакрвта.Докол-
кутааима120килограмитојдостиг-
нуваскоро8литри,штопреставува
дополнителнооптоварување,предсѐ,
накардиоваскуларниотсистем.Осум
процентиодженитеворепродуктив-
натафазаимаатИТМповисокод40.
КолкуеИТМповисок,негативни-

теефектисепоизразени.Дебелина-
таможедајаафектирабремената
женавоситефазинабременоста,но
ефектитесенајизразенивопослед-
ниоттриместар.Самоќегинабројам
можнитекомпликации,безданавле-
гувамвокомплекснитемеханизмиза
нивнотонастанување.
1.Хипертензијаиндуциранаодбре-

меностадосостојбанапрееклампси-
ја.
а)ДоколкуИТМепоголемод30,по-

стојат5патиповеќешансиза х и -

пертензијазавременабременоста
б)ДоколкуИТМепоголемод40,

двојноезголеменаинциденцатаза
прееклампсија
2.Гестацискидијабетескакорезул-

татназголеменатаинсулинскарези-
стенција.
3.Предвременопородување.
4.Зголеменаинциденцанапороду-

вањесоцарскирезод30до60про-
центивозависностодБМИ.Еденод
седумцарскирезасерезултатнаде-
белина.
5.Зголеменаинциденцанаинфек-

циинаранитесопочестисеромиихе-
матоми.
6.Феталнамакросомија(новороде-

носигнификатнопоголемоодпросе-
кот,сотелеснатежинанад4.000гр.
независноодгестацискатанедела).
7.Престанувањенаактотнапоро-

дување.
8.Дистоцијанараменатанаплодот

(ургентнанепредвидливаакушерска
компликацијакогакарлицатанамај-
катаедоволноширокадасепороди
главата,нонеираменатанабебето)
9.Отежнатадетекцијанааномалии

нафетусот.КогаИТМепоголемод36,
отежнатаевизуелизацијатанаплодот
прекуултразвук,приштонајчесто
можатдасепропуштатаномалиина
срцето,главатаина‘рбетниотканал.
Истовремено,порадизголемениотво-

Зоштодебелинатае
штетнапобременоста

ипоплодот?
Ипокрајнапредокотнамедицината,бременостаи
самотопородувањесѐуштеносатодредениризициза
мајката,аповрзаносонеаизаплодот.Дебелинатаво
големамерагимултиплицираовиеризици.Затоаидни
темајкиибременитеженитребадагипрезематсите
неопходнимеркизадасозголемувањетонателесната
тежинаневлезатвокатегоријатанадебелина,штоможе
дагозагрозиинивнотоздравјеиздравјетонабебето
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Дебелинатагиправипо
тешкизаимплементација

регионалнитетехники(спи
налнаиепидурална),асоз
давазначителнозголемен
ризикзаопштаанестезија

зацарскирез

ДрБранкоПетровски,
анестезиолог

луменнаплазматакајдебелитетруд-
нициалфа-фетипротеинскиоттестмо-
жедаприкаженекоректнирезултати.
10.Зголеменаинциденцанамр-

товплод.Најчестипричинисегеста-
цискиотдијабетес,хипертензијатаи
прееклампсијата.
11.Зголеменафреквенцијанаас-

пирацијанаоколуплодоватаводаили
феталендистрескакорезултатнашто
новороденотосераѓасопонизокАп-
гарскор.(Бодовенсистемпрекукој
сецениопштатасостојбанановоро-
денотовопрватаивопеттатаминута
попородувањето).
12.Зголеменаинсулинскарези-

стенција,односнонесоодветнаспо-
собностнаклеткитедагокористатше-
ќеротодкрвта(гестацискидијабетес).
13.Зголеменазагубанакрвпова-

дењенабебето,којазнаеданадми-
не1.000милилитри
14.Зголеменаинциденцанатро-

мемболичникомпликации.
15.Инциденцатанамртовплодпо

28-танеделаеповисоказаскоро50
отстокогаИТМенад40.
16.Зголеменаинциденцанаперио-

дично,парцијалноиликомплетновре-

меноопструирањенагорниотдишен
пат,соепизодинакраткотрајнонеди-
шење,штодоведувадонамалување
наконцентрацијатанакислородвокр-
втаизголемувањенаконцентраци-
јатанајаглеродендиоксид.Овиепро-
мениимаатнегативниефектинакар-
диоваскуларниотсистемнамајката,
штодоведувадопомалоколичество
накислородштопрекуплацентатасе
испорачуванафетусотидоведувадо
неговзабавенраст.Содругизборови,
бебињатасераѓаатсопомалателес-
натежинаодочекуваната.

Продолженахоспитализацијаитро-
шоцинаболничколекување.

ПРОБЛЕМИЗААНЕСТЕЗИОЛОГОТ

Регионалнитетехникикакоепиду-
ралнатазаобезболувањенараѓање-
тоилиспиналнатазаитенилиелекти-
венцарскирезодамнасеетаблирани
инанашезадоволствосеприменува-
атсонад70процентиво„Ре-Медика“.
Несекогаш,нонајчестодебелинатае
проследенасопоголеминаслагина
масноткивонагрботштојаотежну-

>>
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ваидентификацијатана‘рбетнитете-
лаинамеѓупрешленскитепростори,
штодоведувадодалекупотешкатех-
ничкаапликацијанаовиедветехники.
Безнавлегувањевокомплексниоб-
јаснувања,самотоводењенаепиду-
ралнатааналгезијазаобезболување
нараѓањетоилиспиналнатаанесте-
зијазацарскирезседалекупокомп-
лекснисозголеменпроцентнанесо-
одветниблокови.
Данебидампогрешносфатен,иво

дватаслучаинеедоведенавопраша-
њебезбедностанамајката,ноедно-
ставно,наанестезиологотможедаму
требаповеќевремедагоаплицира

блокотипроцентотнанеуспешенили
неоптималенблокесекакопоголем.
Истотака,имазголеменризикод

компликацииприопштаанестезијаза
царскирез(аспирација,хипооксија,
отежнатаинтубација).
Дебелинатаимаадитивенефектна

анестезиолошкитепроблемиикомп-
ликации.Когаодкоибилопричини
царскиотрезморадасезавршиво
општаанестезија,ипокрајдебелина-
татехникитенарегионалнаанестезија
сетехникинаизбородаспектнабез-
бедносткакозамајкататакаизабе-
бето.Сеизбегнуваатситеможнипроб-
лемиповрзанисоинтубација,какои

можностазааспирацијанажелудочна
содржина.Доколкупациенткатамора
даодивоопштаанестезија,анестези-
ологотгипреземаситемеркизадаби-
де,предсѐ,воможностдаодржисло-
бодендишенпат,апоследователнои
дајаинтубирапациентката.
КолкуеИТМпоголем,толкупациен-

ткатапобрзогитроширезервитена
кислорододбелодробието.Безкисло-
роднемаживот,пазатоаможноста
завентилацијаебезпреседаноднај-
високстепеннаважностиитноство
секојдневнатаанестезиолошкапра-
ктика,аособенокајбременитежени.
Воовојнаписопфативсамопробле-

миикомпликации,нозажал,тиепо-
стојатипреднивнетребадазатвора-
меочи.Мисламдекаиднитемајки,ка-
коибременитеженитребадагизнаат
идагипреземаатситенеопходнимер-
киданевлезатвокатегоријатанаде-
белина,штоможедагозагрозинивно-
тоздравјеиздравјетонабебето.

Прекумерната телесна тежина
сенарекуваболестнасовремено-
товреме,аво2003годинаАмери-
канскатамедицинскаасоцијација
иЦентаротзаконтроланаболести
официјалнојакласифицираакако
хроничнозаболување.
Тааможедадоведедопојавана

следнитесостојбиизаболувања:
покаченкрвенпритисок,покаче-
нимаснотиивокрвта,срцевизабо-
лувања,дијабетест.е.шеќернабо-
лесттип2,болестинажолчнотоќе-
се,болестиназглобовите,пробле-
мисодишењето,променивопси-
хичкатасостојбаинарушенквали-
тетнаживот.
Дебелината и здравствените

проблемиштогипредизвикуваима-
атзначителенекономскиимпактна
целокупниотздравственсистемпре-

кудиректнитетрошоцизапревен-
тива,дијагностикаилекување.Ин-
директнитеефектисеманифестира-
атпрекуизгубениработниденови,
намаленапродуктивностипрерано
настанувањенаразнизаболувања
иинвалидитет.
Доколкусеисклучатодредениме-

таболнинарушувањаидоодреден
степенгенетскатапредиспозиција,
дебелинатаерезултатнаотсуствона
физичкаактивностинеправиленна-
чиннаисхрана.Потрошувачкотооп-
штествососвојотмаркетинг(најче-
стоштетен)заедносонесоодветна-
таинформираностнапоединецот
претставуваатдополнителнонега-
тивенфактор.Нетребадазабора-
виме,иакотоанесекогашеклучни-
отфактор,декаживотниотстандард
имазначителнонегативновлијание.

Какопрекумернататежина
гонарушуваздравјето

Какосеутврдува
прекумернататежина?
Споредмедицинскитестандарди,

задасеутврдиштоетоанормална,
аштопрекумернателеснатежина,
секориститаканаречениотИндекс
нателеснамаса-ИТМ(BMI).Седо-
бивакогателеснатамасавокило-
грамиќесеподелисовисинатаво
метрипомноженасамасосебе.

Индекснателеснамаса

помалод8.5   
неисхранет

18.5–24.9   
нормалнатежина

25–29.9   
прекумернатежина

30–34.9   
категорија1дебелина

35–39.9   
категорија2дебелина

поголемилиеднаковна40 
категорија3дебелина

поголемилиеднаковна50 
супердебелина

Наовојлинкможедагопроверите
вашиотИТМ(BMI):
http://halls.md/body-mass-index/
av.htm
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ОдмоментоткогаговидовПетарпо-
гледитеконживототинештатазначи-
телномисеизменија.Сегатојепри-
оритетвонашиотживот,амојотсвет
севртиоколунего.Силегнувамисе
будамсонајубавиотлик,сонајуба-
виотмириснабебекојмидавамир
испокој,велиЈасминаАндреевска.
Петарекрунатананејзинатапр-

вабременосткојапоминавонајдо-
барред,иликакоштосевели,како
покнига.
-Имавлеснабременостдопослед-

ниотден,ситеобврскигиизвршував
безпроблем,аречисиисодеветпол-
нимесецијассѐуштеодевнаработа.
Вопоследниотмесецодбременоста
почнавдадоаѓамнапрегледво„Ре-
Медика“(дотогашодевкајмојотма-
тиченгинеколог)попрепоракаипо-
ученаодискустватаналуѓеодмоето
блискоопкружувањезанивнотопози-
тивноискуство.Оттогашмојатабре-
меностмногупрофесионалнојаво-
дешед-рЗоранЈовановски,одлично
поминаипородувањетоипрестојот
воболницата.Занасезначајноитоа
штотимотнаболницатаенараспола-
гањедаодговоринабарањатавосе-
којделодденот-велиЈасмина.
Таа објаснува дека е преза-

доволна од стручноста на лека-
рот и од медицинскиот тим, од
условите за преглед и престој.
-Задоволнасумодтоакакопомина
породувањето,ноипостпородилниот
третман-велинашатасоговорничка.
Постпородилниоттретманнеопфаќа
самопомошзамајкатадазакрепне
ипобрзодагинаучииприфатиобвр-
скитеповрзанисобебето,тукуиус-
пешнодасевоспоставидоењето.Ја-
сминапреддасепородипосетува-
лапредавањаимногучиталазазна-
чењетонадоењето.
-Гочекавмоментотзадагоиску-

самтоанеповторливочувство.Сосе-
којподојчувствувамкакотелотомисе
исполнувасоубавинаикакосекоја
клеткадамисеобновува,едноставно

мепоместува-раскажуваЈасмина.
Когабременостаепрваиседоби-

вапрводете,родителитесесоочува-
атсомногупрашањаимногучестоне
смесигурнидалитоаштогоправиме
еисправно.Новитеродителимногу
честосеиуплашени,панеможатвед-
нашдауживаатвонајголематасреќа
воживотот.
Вистинатаедекатоаеновасостој-

банателотоинаумотзакојатреба
времедајаосознаемеиприфатиме.
Бидејќиоваемојапрвабременост,
сесоочувавсоновимоментизакои
секакомибешепотребнаподдрш-
ка.Затоасметамдекаезначајнода
постоичувствотонасигурностипод-
дршкаоднајблиските.Јасјаимавтаа
среќаимногусумимблагодарнана
мојотсопругинамоетосемејство,
особенонамојатамајкакојабезре-
зервноправешесѐзадасечувству-
вамсреќнавомојатановасостојба
иулога-додаваЈасмина.

Петареновиот
центарнамојотсвет

БЛАЖЕНА УБАВИНА И СОВРШЕНСТВОТО НА ПОРОДОТ
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Штозначидонацијанајајцекле
тки?
-Донацијанајајце-клеткиепроцес

надавањенајајце-клеткиодфертилна
женанадругаженакојаодкаквабило
причинаиманамалениинеквалитет-
ниоваријалнирезервинајајце-кле-
тки.Дониранитејајце-клеткипопатна
асистиранарепродукција(инвитро-
процеси)сеоплодуваатсоспермато-
зоидиодсопругот/партнеротидоби-
енитеембрионисевраќаатвоматка-
танажената-акцептор.
Женатакојагипримајајце-клетки-

тенемадаимагенетскикарактери-
стикинадетето,односнонемадаби-
дебиолошкамајка,тукумајкакојаго
родиладетето.
Коиженисекандидатизадонаци

јанајајцеклетки?
-Споредсветскитестатистичкипо-

датоци,кајженитенад35-тагодина
драстичносенамалуваатшанситеза
постигнувањенабременост,какоре-
зултатнаприроднотостареењенајај-
це-клетките.Кајженитенад40-таго-
дина,генералносенамалуванивна-
таплодност,какоишанситезаопло-
дувањеприинвитро-фертилизација–
ИВФ-процесите.Стареењетонајајце-
клеткитедоведувадоакумулирањена
хромозомскиабнормалностиштомо-
жедаводидонеуспехнаИВФ-проце-
ситекакорезултатнапрекиннараз-

војотнаембрионитеуштевоИВФ-ла-
бораторијатаилидораниспонтани
абортуси.
Примарнатаиндикацијазаовојвид

донацијасетокмуовиеженисоосла-
бенаоваријалнарезерваиликајжени

сопредвременаменопауза,под40го-
дини.Ваквитепациенткиморадаби-
датгинеколошкипроследенииобич-
ноимаатпокаченонивонафоликуло-
стимулирачкиотхормон(ФСХ),какои
многунисконивонат.н.Антимулери-
анхормон,коиседиректнибиохеми-
скипоказателизанамаленаоваријал-
нарезерва.Другипотенцијалникан-
дидатизадонацијасеженикоиима-
ленеколкунеуспешниИВФ-процесии
кајкоисеанализиранијајце-клеткисо
изразитолошфертилизирачкипотен-
цијалспоредморфолошкиотприказ
најајце-клетката,какоиженикоино-
сатнекоипреносливигенетскизабо-
лувањасоцелдасепрекинесинџирот
назаболувањето.
Какозаконскиерегулиранадона

цијатанајајцеклетки?
-Донаторскиотпрограмвонашата

државаерегулирансозаконскапро-
цедура,такаштоситеинституциикои
работатсодонациинасперматозои-
ди,јајце-клеткиилисоембрионисе
должнидадоставатдосиезасекоја
двојка/самохранамајкакоибараат
оплодувањесосоодветнадонацијадо
Комисијатазабиомедицинскопотпо-
могнатооплодувањеприМинистерс-
твотозаздравство.Покрајосновни-
теподатоциоддвојката/самохраната
мајка,институцијатаедолжнададо-
ставиипрофилоддонаторотсоцело-

Донацијанајајце-клетки
Зоштосепотребнидонира
нијајцеклетки,коижени
имаатпотребаоднив,како
потоасеправиинвитро,но
икакваезаконскатапро
цедуразавештачкооплоду
вањесодониранматеријал
разговаравмесодрВа
лентинаСотироска,шефна
ИВФлабораторијаво„Ре
Медика“.Овааздравстве
наустановаоднеодамна
склучидоговорсобелгиска
банканајајцеклетки.Др
Сотироскаобјаснуваишто
сѐепотребнозадаседо
биедониранајајцеклетка,
какосеводиевиденцијата
итн.
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купнатаисторијанаиспитувања,како
идоговорилисертификатодт.н.бан-
канасперматозоидиилијајце-клетки
сокојасоработува.
Вакватарегулативаенеопходназа

дасевршиконтроланадонаторскиот
материјалкојвлегувавонашатазем-
ја.Истотака,институцијатакојаеко-
рисникнадонаторскиотматеријале
должнакварталновогодинатадаис-
пратиинформацииназадвобанката
заисходотодИВФ-процедуратасосо-
одветниотдонатор.
Двојката/самохранатамајкамора

дапотпишенотарскиактпрекукојсе
обврзувадагипочитуваодредбитеод
Законотзабиомедицинскопотпомог-
натооплодување.Меѓудругото,дека
акцепторитегоприфаќаатродителс-
твотонаиднитедеца,какоиевенту-
алнитеактивностиипостапкивовр-
скасосемејнотоинаследнотоправо
нагенетскиотродител.Истотакаиде-
кадонаторитесеоткажуваатодроди-
телскитеправанаиститедеца.
Доколкудвојката/самохранатамај-

каимаапсолутнаиндикацијазаизве-
дувањенаИВФ-процессодонаторски
материјал,вотојслучајимаправода
бараваучерзабесплатнооплодува-
њеодФондотзаздравствонаРепуб-

ликаМакедонија.Фондотнејапокри-
ваценатазаувознадонираниотма-
теријал,тукусамозаоплодувањетово
соодветниотИВФ-центар.
Сокојабанканајајцеклеткисо

работувате?
-ПЗУ„Ре-Медика“неодамнасклучи

договорсо„FirstEggBank“одБелги-
јаиевопроцедуранаувознапрви-
тејајце-клеткизапотребитенанаши-
тепациенти.Донаторкитесеодбира-
атспоредфенотипскикарактеристи-
киназаинтересиранитепарови(ви-
сина,тежина,бојанакосаиочи,ка-
коикрвнагрупа).
Одстрананабанкатаседоставува

комплетенпрофилнадонаторката,ка-
коискринингзанајчеститеинфектив-
низаболувања(хепатитисБ,ЦиСИ-
ДА),најчеститесексуалнопреносли-
визаболувања(хламидија,цитомега-
ловирус),цервикалнибрисевиинор-
маленПАП-тест,нормаленкариотип
(бројиструктуранахромозомите),нај-
честитегенетскизаболувањакоисе
пренесуваатпоеденген(цистичнафи-
броза,таласемија),психолошкитести-
рања,резултатодантимулерианхор-
мон,тестовизафамилијарностебло,
какоидругипсихолошкиисоциоло-
шкикарактеристики.

Склучивмедоговорсо
„FirstEggBank“одБелгија
иевопроцедуранаувоз
напрвитејајцеклеткиза

потребитенанашитепаци
енти.Донаторкитесеод

бираатспоредфенотипски
карактеристикиназаинте

ресиранитедвојки

ДрВалентинаСотироска,
ембриолог
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Неплодностакајмажитеемногу
честпричинителнабрачниотстери-
литет.Допред30годинисемислеше
декасамооколу20отстоодслучаи-
тенабраченстерилитетседолжеле
нанеплодностакајмажите.Нонајно-
витеиспитувањапокажуваатдекакај
40-50процентипричинитезастери-
литеттребадасебарааткајмажите.
-Особеноезагрижувачкиподатокот

деказапоследнитепедесетинагоди-
никвалитетотнасперматакајмажи-
теесмаленза50отсто,штоседолжи
намногубројнипричини-велид-рЗла-

ткоПендовски,хирург-уролог.
Тојобјаснувадекаобичноприсом-

нениезамашкиотстерилитет,прво
требадасенаправианализанаспер-

матаилиспермограм.
-Најголембројуролозисметаатде-

катребадасеанализираатнеколку
примероциодспермазадаседонесе
заклучокзанејзиниотквалитет.Спер-
мограмотпретставуваанализанасе-
менататечносткајмажитеиерутин-
скипрегледзаиспитувањенаплодно-
стакајмажите-велид-рПендовски.
Светскатаздравственаорганизаци-

јапоставиладолнаграницазанорма-
ленспермограмспоредкојаво1ми-
лилитарима20милионисперматозо-
иди,одкоинајмалку50отстоседви-

Најновитеиспитувањапо
кажуваатдекакај4050
процентинабрачнанеп
лодностпричинитезасте
рилитеттребадасебараат
кајмажите

Неплодносткајмажите
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Акосеутврдинеплодноста
постојатмногубројнимето
диналекување,вклучувај
ќијаиметодатанаасисти

ранарепродукција

ДрЗлаткоПендовски,
хирургуролог

жатправилно.
-Сепак,карактеристикитенаспер-

мограмоткоиодредуваатдалиеден
мажеплоденилинеплоденнесејас-
нодефинирани-велинашиотсого-
ворник.
Олигоспермијаенамаленбројна

сперматозоидивоеденмилилитар
сперма.Долнатаграницае20мили-
они.Азооспермијаецелосноотсуство
наживисперматозоидивоејакулатот.
-Едноесигурно,акосеутврдинеп-

лодностапостојатмногубројниметоди
налекување,вклучувајќијаиметода-
танаасистиранарепродукција-дода-
вад-рПендовски.

-Варикоцела-проширувањенаве-
нитеналевиоттестис.Променатасе
дијагностицирасоуролошкипреглед
-Крипторхизам-аномалијананес-

пуштентестисвоскротумот,којсеја-
вувакајоколу4процентиодмашки-
тедеца.Неспуштениоттестисзаоста-
нувавостомачнатапразнина,анај-
честосенаоѓавопрепоната.Навре-
менотооперативнолекувањемно-
гупридонесувадасеспречинеплод-
носта
-Воспалениенатестиситеилиор-

хидис-најчестонастанувакакокомп-
ликацијазавременапаротитисили
заушки
-Торзијанатестиситеилизаврту-

вањенатестисот,приштодоаѓадо
оштетувањенациркулацијатаипре-
киннаартерискатаинавенската
крв.Тиеможедабидатпричинители
занеплодност
-Нарушувањенасперматогене-

зата-најчестонастанувакакопос-
ледицанавроденигенетскиабнор-
малности
-Малформациииопструкциинаек-

скреторнитеканали-можеданаста-
наткакопоследицанавоспаление,
оперативнизафати,какоигенетски
причинители
-Вазектомијатаилинамернопод-

врзувањенасперматичнитеврвки
кајмажитеечестпричинителвоза-
падниотсвет,кадештомажитече-
стоприменуваатвазектомијакако
средствозаконтрацепција
-Ендокринолошкипричинители

илинедостатокилинедоволнапро-
дукцијанаандрогенихормони(ма-
шкиполовихормони)

-Половопреносливиболести-не-
коиоднивможедадоведатдооште-
тувањенатестиситеилидонепроод-
ностнасемеводите.Порадитоа,че-
стоенеопходнодасенаправибакте-
риолошкипрегледнаејакулатот,на
секретотнапростататаинамочта,
какоиземањенабрисевиодмоч-
ниотканал.Најчестипричинителиво
денешновремесе:хламидија,три-
хомонас,гонореа,уреоплазмаими-
коплазма.Воспаленијатанапроста-
таинасеменитевреќичкиседобро
познатипричинителиисеоткрива-
атсоуролошкиисомикробиолошки
прегледи.
-Земањедрогаиалкохолвопого-

лемиколичества,какоипушењето
цигариможедагосмалибројотна
сперматозоидиидадојдедонеплод-
ност
-Емоционалниотстресможедаја

смалипродукцијатанахормониида
госмалибројотнасперматозоидите
-Прегревањенатестиситепоради

зголеменателеснатемпература,упо-
требанасауна,топлибањи,услови
наработаисл.можатпривременода
госмалатбројотнасперматозоидите
-Неправилнаисхрана,недостиг

наодреденихранливиматериикако
штосеселен,цинк,витаминЦ,фол-
накиселина,можедабидатфактори
нанеплодност
-Дебелината-некоистудиикајпре-

кумернатателеснатежинапокажу-
ваатзголеменбројнабрачнанеп-
лодност
-Прекумернотовозењевелосипед

можедадоведедосмаленбројна
сперматозоиди

-Престанетесоконсумирањедро-
ги,цигари,кафе,алкохол
-Припостоењенаинфекцијасо

хламидија,уреоплазмаилибактери-
скаинфекција,потребнаеконсулта-
цијасоурологисоодветнолекување
-Варикоцелатауспешноселеку-

ваоперативно
-Дасеизбегнуваносењенатес-

нигаќиитеснипанталони
-Пределотнатестиситеданесе

загрева,високататемператураги
убивасперматозоидите.Нормална-
татемператураизнесува33целзиу-
совистепени,папорадитоасепре-
порачувадасеизбегнуватушира-
њесоврелавода,употребанаса-
униислично
-Дасеизбегнуваатсрединисо

отровнисупстанции,хемискаинду-
стрија,пестициди,олово,печатни-
ци...

-Требадасеизбегнувамногудол-
говозењевелосипед
-Консумирањетоодреденивита-

мини,минералииаминокиселини
имаголемаважностзасперматоге-
незата.МеѓунивсевитаминотЕ,ви-
таминЦ,витаминБ12,фолнакисе-
лина,селен,цинк,Л-карнитин
-Постојатуштемногупрепаратии

лековизакоиеутврденодекајапо-
добруваатсперматогенезата.

Најчестипричинизанеплодносткајмажите

Какодасеподобриквалитетотнаспермата
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Неплодностакајмажитеемногу
честпричинителнабрачниотстери
литетипричиназаасистиранаре
продукција.Когасеодлучувадасе
одинаинсеминација,акоганаин
витро?
-Неплодностакајмажите,слободно

бирекол,еводраматиченпораст.Во
прилогнаовазборуваидефиницијата
нанамаленаоплоднамоќкајмажите,
односнодефиницијатанаолгосперми-
ја-намаленбројнасперматозоидиво
кубенсантиметар.Имено,границата
од20милионисперматозоидивоку-

бенсантиметарспермасегаенамале-
нана10милиони.Тоаседолжинапо-
веќенегативнивлијанијакоигиноси
овојсовременначиннаживот.
Начинотнаисхранаемногуважен,

итоанесамозанашетоопштоздрав-
језаштоседокажадекајазасегнуваи
репродукцијата.Најновитестудиипо-
кажуваатнегативновлијаниенаобе-
зитноста(дебелината)нарепродуктив-
ниотпотенцијалнесамокајженитету-
куикајмажите.Пушењетоеистотака
факторсосилнонегативновлијание.
Имено,тоадоведувадонамалување

наантиоксидансниотбалансвоорга-
низмот,нашто,пак,ерезултатпојава-
тананеподвижностнасамитесперма-
тозоидивосеменалнататечност,којае
токсичназанив.Нотоаеипомалпроб-
лем,којлесносенадминувасонови-
теметодикакооплодувањетосоеден
сперматозоид.
ФрагментацијатанаДНКкајсперма-

тозоидитекакопоследицанапушење-
то,ноинадругинеповолнивлијани-
јакакозрачењето,инфекциите,изло-
жувањенахемикалииприработаили
топлинанеможекомплетнодасепре-

Какосетретирамашкиотстери
литеткогадвојкитеќеодлучатда
имаатпород,каквиметодисе
користатвоасистираната
репродукција,колкаве
успехотпритоасенекоиод
прашањатанакои
одговарагинекологот
доц.дрЗоран
Петановски,шефна
Центаротзаинвитро
фертилизацијаво
„РеМедика“.Онашто
неможешедасезамисли
преднеколкудецении,
велитој,сегаерутина
вовештачкото
оплодување

Проблемот
сомашката
неплодност
горешавамерутински

ДОЦ. Д-Р ЗО РАН ПЕ ТА НОВ СКИ
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мостисометодитенаасистиранатаре-
продукција.Таадоведувадосоздава-
њенанеквалитетниембриониипого-
лемазачестеностдуриинараноизгу-
бенитебремености,односнопојавана
т.н.раниабортуси.Дасеразбереме,
тоанезначидекаовиелошивлијани-
јаодживотнитенавикисеимператив-
ниидекасекојпушачќегиимаовие
проблеми,меѓутоадокажаноенивно-
тонегативновлијаниеврзфертилниот
потенцијал.Можеданаправимеедна
сликовитакомпарација.Имено,поја-
ватанакарциномнабелитедробови
еповрзана,меѓудругитефактори,исо
пушењето.Секако,неситепушачидо-
бивааткарциномнабелитедробови,
нокајониештогоимаатзначајнопо-
веќесепушачи.
Оддругитефакторикоинегативно

влијаатврзрепродуктивниотпотенци-
јалкајмажитесестресот,консумира-
њетовисокидозинакофеин,алкохол,
теснатадолнаоблека,дуриипретера-
натафизичкаактивносткаковежбите
заобликувањенателотоимаатодре-
деннегативенимпактпрекулачењена
еденхормонкојгонамалуваприрод-
ниоттестостеронирезултирасонама-
лувањенабројотнасперматозоиди.
Штосеоднесувадоартефициелната

инсеминацијаиинвитро-фертилизаци-
јата,тиедвеметодинесекомпарираат
нитуможедасиконкурираатмеѓусебе
вопогледнаефикасноставорешава-
њетонанеплодноста.Артефициелната
инсеминацијаеинтервенцијаилипро-
цедуракојасеупотребувапрединви-
тро-фертилизацијатакакопоследнаи
најсилнапонуданатретманнанеплод-
носта.Инсеминацијатасеупотребува
вослучаикадештоимадобарквали-
тетнасперматозоиди,нотиенесепод-
вижни.Приекстремнонискаконцен-
трацијанасперматозоидисекакоде-
касеодидиректнонаинвитро-ферти-
лизација.ВоправилникотнаФондотза
здравственоосигурувањепоследниве
годиниеназначенабројкатаод4мили-
онисперматозоидивокубенсантиме-
тарспермакакодолнаграницазаин-
семинација,штозначидекаподоваа
концентрацијасеодидиректнонаин-
витро-фертилизација.
Коиметодизаинвитрофертилиза

цијасекористат?
-Оплодувањетосоеденсперматозо-

ид,односноИЦСИ-методата(ICSI)вне-
сереволуцијанаполетонатретманот
намашкиотстерилитет.Заприродно
дасеоплодијајце-клеткасепотребни

стотициилјадисперматозоидикоиќе
патуваатдонеа,ќејаобиколатзаса-
моеденданавлезевонеа.Сега,ако
воспермограмотимаисамонеколку
добрисперматозоиди,соовааметода
можедаоплодимеисттолкавбројјај-
це-клетки.Тоаенавистинареволуцио-
нернооткритие.
Вторатаможностсекористиаково

ејакулатотвоопштонемасперматозо-
иди.Тогашпопатнабиопсијаилисо
операцијанатестисите,т.н.ТЕСЕили
МикроТЕСЕ(TESEилиMicroTESE)мо-
жедасенајдатсперматозоидиисонив
дасенаправиоплодување.Тоадопред
десетицигодинибешенезамисливо.
Задоволствомиштоможамдака-

жамдеканашатаустановаелидерво
решавањенамашкиотстерилитет.Ние
рутинскигиработимеовиепостапки
вотретманотнамашкиотстерилитет.
Каковуспехможедасеочекува?
-Успехотеисткакоикајдругитеме-

тоди,самоштозанегоепотребенви-
сокообученкадарзадасенаправи
оплодувањетововистинскиотвремен-
скипериод.Вонашиотцентарситеем-
бриолозиеднаквосеобученидајапра-
ватоваатехниканаоплодувањеитоа
нѐправинавистинамоќнивопоглед
нарешавањенаовојтипнеплодност.
Штодоколкунемадоволноживи

сперматозоиди,штоимпредлагате
напациентите?
-Оплодувањетоможедасенапра-

виисомртовсперматозоид,бидејќи
генетскиотматеријалсепренесувасо
сперматозоидот,носепактоанеепре-
порачливозарадинегативнотовлија-
ниеврзпонатамошниотразвојнаем-
брионот.Затоа,императиведасеоп-
лодијајце-клеткасоживиздравспер-

матозоид,којасонашитетехникика-
коИМСИ(IMSI)ќебидепрепознаен
преддабидеинсеминиранајајце-кле-
тката.Кајониепаровикоисесоочува-
атсопроблемоткадештомажотнема
сперматозоидисепрепорачуваинви-
тро-фертилизацијасодонираниспер-
матозоиди.Тојпрограмтечевонаша-
таустанова,ниеувезувамеспермато-
зоидиодевропскитебанкинасперма-
тозоиди.

Задоволствомиштомо
жамдакажамдеканашата

установаелидерворе
шавањенамашкиотсте
рилитет,аниерутинскиги
работимеметодитекоисе

користатвотретманот

Доц.дрЗоранПетановски,
гинеколог
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Коронарниотстрес-тест(КСТ),које
познатикакоергометрискитест,прет-
ставувапроцедуразадијагностицира-
ње,следењеилекувањенапациенти-
текајкоипостоисомневањеиликај
коивеќеедијагностициранакардио-
васкуларнаболест,особенокоронар-
наартерискаболест.Д-рЛидијаПала-
нова,специјалистпоинтернамедици-
на-кардиологво„Ре-Медика“,објас-
нувадекатестот,практично,ефизичко
оптоварувањенапациентот,коесеиз-
ведуваспоредоднапредиспланирана
процедураподеленавонеколкуфази.

ПРАКТИЧНАПРИМЕНАНАТЕСТОТ

-Секојкоронаренстрес-тесттреба
дабидеодреденоддокторспецијалист
интернист-кардиолог.Тестотсеизве-
дуванаподвижналентапостандарди-
зиранпротоколпометодотнаБрус.Па-
циентотпрекуелектродисеследина
мониторприштомусемератвитал-
нитепараметри,односноартериски-
открвенпритисок,пулсотиЕКГ-грамот
-велид-рПаланова.
Коронарниотстрес-тестебезбедна,

неинвазивнадијагностичкаметода.
Ноипокрајтоа,објаснувадокторка-

та,секојпациентпредизведувањето
натестоттребадабидезапознаенсо
процедуратанатестирањетоисомож-
нитекомпликациикакоштосепадна
артерискиоткрвенпритисок,вртогла-
вицаисостојбанаколапс.
Доколкусеработизапациентикои

седијабетичари,хипертоничариили
срцевиболни,велинашатасоговор-
ничка,тиезадолжителнотребадаја
испијатпропишанататерапијаидва
часапредизведувањенатестотдаби-
датналеснахрана.
Доколкупациентотчувствувакакви

билотегоби(замор,малаксаност,ср-

цебиење,отежнатодишење,стегање
илиболкавоградите,болкавокојбило
делодтелото),долженедагоизвести
докторотпредзапочнувањенатестот.
Изведувањето на коронарниот

стрес-тестгоправимедицинскасе-
стра.Волитературатачестосеопиша-
нислучаинанесаканиситуациипри
изведувањенастрес-тестот(нарушу-
вањанасрцевиотритам-аритмии,
истакнувањенаангинозниотсиндром
кајпациентисопретходнаангина,па
дурисрцевудар),порадиштопостојат
добродефинираниправилазаподгото-
вкаиселекцијанапациентикоисеиз-

ложуваатнаовааанализа,задасеми-
нимизираатиизбегнатпоследиците.
Токмупорадитоа,откакоќеопре-
делилекар, тестот гоизведувасе-
страштоеедуциранаисертифици-
раназатоаиеделодкардиолошки-
оттимвоздравственатаустанова.
-Ипокрајтоаштокоронарниотстрес-
тестенеинвазивнадијагностичкаме-
тода,таавоедноеметодаштоможеда
предизвикасериознинесаканиефе-
кти.Иститетребаоднапреддагизна-
еме,дагипрепознаеменавременои
дареагирамеправилно.Тестотсепра-
виисклучивовоприсуствоналекар
ипоиндикацијаидозволаоддоктор-Коронарниотстрестесте

безбеднаинеинвазивна
дијагностичкаметода,но
ипокрајтоа,секојпациент
требадабидезапознаенсо
процедуратанатестирањето

ДрЛидијаПаланова,
интернист

Контраиндикации
Д-рПалановавелидекапостојатконтраиндикациизаизведувањенатестот.
Тиеконтраиндикациисе:акутенинфарктнамиокардот,срцевадекомпен-

зација,нерегуларнаартерискахипертензија,бронхијалнаастма,потешки
форминаанемии,мултифокалнавентрикуларнаекстрасистолија,блокнале-
вагранканаХисовснописиндромнапреекситација(порадинеможностза
проценанаелектрокардиографскитепроменивотекотипооптоварувањето).

Когаизоштосеправи
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КОРОНАРЕНСТРЕС-ТЕСТ
Ипокрајтоаштокоронарниотстрестестенеинвазивна
дијагностичкаметода,тааможедапредизвикасериозни
несаканиефекти.Порадитоа,откакоќеопределилекар,
тестотгоизведувасестраштоеедуциранаисертифици
раназатоа

Медицинскатасестрамупомаганапациентотдапо
стигнеправилнотемпонадвижење,гимеривитални
тепараметри,следидалиедоброи,најважно,будно

госледимониторингот

ЕлизабетаБошнакова,
главнасестра

наДијагностика

кардиолог-велидипл.медицинскасе-
страЕлизабетаБошнакова,главнасе-
странаодделотДијагностикаво„Ре-
Медика“.
Пациентот,објаснуватаа,требада

езапознаенсометодатаикакотаасе
изведува,атимотгоподготвувапси-
хички.Тојтребадаејаденоколу2ча-
сапредизведбатанатестот,даелес-
нооблечениданосиудобниобувкисо
коиќечекорипотраката.
-Мупоставувамеелектродизамони-

торингиманжетназамерењекрвен
притисок,јаследимебрзинатанатра-
ката,аповеќепативотекотнадвиже-
њетогопрашувамепациентотдалисе

чувствувадоброибарамеоднегода
ниалармираакопочувствувакаква
билотегобаилинепријатност-објас-
нуваБошнакова.
Сестраташтогоизведуватестотго

водипациентот.Приизведбатанаме-
тодататаамупомаганапациентотда
постигнеправилнотемпонадвижење,
гимеривиталнитепараметри,следи

далиедоброи,најважно,будногосле-
димониторингот.
-Обучениоткардиолошкитим,тех-

ничкатаподготовкаиопремавокар-
диолошкиоткабинетсепредусловза
безбедноидоброзавршенкоронарен
стрес-тест.Пациентоттребадасечув-
ствувабезбедно,аниетоагопостиг-
нуваме-велиБошнакова.
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Неколкунаучницивообластанала-
сер-технологијатауспеајаоваатехно-
логија,којадосегабешеупотребувана
воНАСА,дајанасочатвомедицински
проектисонеоспоренефекткајраз-
личнипатолошкисостојби.Синиотла-
серенајновооткритиекоееаплици-
рановоразличнимедицинскигранки
инудииновацискирешенијазараз-
личниболести.Тој,велидоц.д-рВла-
ткоЦветановски,кардиоваскуларен
хирург,сеупотребувавохирургијата
запрецизнихируршкирезовисома-
ксималнаантисепсаимаксималнахе-
мостаза,ноистотакасеупотребуваи
вотерапискицеливоразличнимеди-
цинскигранки.
-Ласеротнафирмата„Блумед“пре-

куспектарнабрановиод445до970
нанометринудимедицинскитретман
наеднаодделнавулнерабилнагрупа
напациентисодијабетиченулкускои
досеганемааалтернативаикајнајго-

лемделморашедасенаправиампу-
тацијанаделилинацелиотекстреми-
тет-велид-рЦветановски.
Основниотефектнасиниотласер

седолжинанеколкунеговиефекти
наткивнониво.
-Вазодилатацијаилипроширување

накрвнитесадовивобазалниотслој
накожатасоиндиректнозголемување
напротокотнакрввоединицавреме
-Поттикнувањенапроцеснаанги-

огенезаилисоздавањенановикрв-

нисадови
-Уништувањенабактериитевопре-

делнадијабетичнатаранасонегово
стерилизирање
-Намалувањенаефектотнаотокна

ткивотоинамалувањенавоспалител-
натакомпонента
-Ефектнанервнарегенерацијака-

коиколаген-продукција
-Забрзанарегенерацијаиимуно-

модулацијасозголемувањенаодбра-
натаналокалнитеодбранбениклетки
Ситеовиеефекти,велинашиотсо-

говорник,збирнодоведуваатдозаз-
дравувањенагангренознатаранаво
временскипериодкојенеколкупати
пократокодонојнакласичнитеначи-
нинатретманнагангренознатара-
на,инатојначининдиректносена-
малуваипроцентотнаампутацијана
екстремитетот.
-Третманитезависатодпатолошка-

тасостојбакојасетретира.Обично

Синласер-нованајсовремена
терапијазадијабетиченулкус

итешкагангрена
Синиотласеренајново

откритиекоееаплицирано
воразличнимедицински
гранкиинудииновациски
решенијазаразлични

болести
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Ласерот„блумед“еинова
цискорешениезапревен
цијанаситетешкикомпли

кациинадијабетесот,
паиампутацијана

екстремитетот

Доц.дрВлаткоЦветановски,
кардиоваскуларенхирург

траатмаксимумпо4-8минути,асе
повторуваатнанеколкудена.Запоте-
шкигангренозниранипопотребасе
праватисекојден.Апаратотсодржи
деловикоилесносестерилизираат,а
езадолжителнаизаштитатанамеди-
цинскиотперсоналсосоодветниочи-
лакоиспречуваатоштетувањенале-
ќатанаокото-велид-рЦветановски.
Статистикатазадијабетесепора-

зителна.Восветотима350мили-
онидијабетичари.ВоМакедонија
има120.000дијабетичари,аоднив
35.000сенаинсулинскатерапија.Се-
кои7секундиумирапоеденчовек
одкомпликациипорадидијабетес,а2
процентизавршуваатсоампутација.
-Станувајаснодекаласерот„блу

мед“еиновацискорешениезапре-
венцијанаситетешкикомпликации
надијабетесот,паиампутацијана
екстремитетот.Воедно,претставу-
варешениезанамалувањенабол-
ничкитетрошоци,соштосенамалу-
ваиоптоварувањетоназдравстве-
ниотфонд-додавад-рЦветановски.
Третманитесоовојласерседостапни
во„Ре-Медика“.
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Операцијанатироидната
жлезда-зоштоикога

Штитнатажлездаееднаоднајваж-
нитеендокринижлездивочовековиот
организам.Сенаоѓанапреднатастра-
наодвратот,околудушникот.Таасоз-
даватироиднихормониикалцитонин
коиимаатвиталнафункцијавоодржу-
вањенанормалниотметаболизами
концентрацијанакалциумотвокрвта.
Д-рЛилјанаБрајевиќ,хирургво„Ре-

Медика“,велидекаболеститенати-
роиднатажлездасемеѓунајчестите
здравственипроблеминанаселени-
ето,особеновоМакедонија,нобидеј-
ќисимптомитесеразвиваатбавнои
постепено,честопатидоцнасеоткри-
ваат.

КОГАСЕПРАВИОПЕРАЦИЈА?

Најголембројзаболувањанатиро-
иднатажлездасетретираатсоконзер-
вативентретман,нозанекоиодзабо-
лувањатаепотребенхируршкитрет-
манприштосеотстранувацелатати-
роиднажлездаилиделоднеа.
Д-рБрајевиќобјаснувадеканајче-

стииндикациизаоперативентретман
натироиднатажлездасе:
-Јазлиилицистикоисесоразлич-

наехоструктураисепоголемиодеден
сантиметар,перзистираатдолговре-
меијаменуваатсвојатаструктура;
-Дифузнозголеменатироиднажлез-

да(струма),рефрактернанаконзер-
вативентретман;
-Hashimoto-тироидитисрефракте-

реннамедикаментозентретман;
-Хипертироидизамкојдолговреме

сетретирасолековиилисорадиоа-
ктивенјод;
-Карциномнатироиднатажлезда.

ПРЕДОПЕРАТИВНИПОДГОТОВКИ

-Предоперација,кајситепациенти
сеправиточнадијагностикасокли-
ничкипреглед,лабораторискианали-
зинанивотонатироиднихормони,ехо
сотенкоигленабиопсијаикомпјутери-
зиранатомографијанавратнарегија,
нонерутински.Возависностодрезул-
татитесепоставуваиндикацијазати-

потнахируршкатаресекција-објас-
нувадокторката.
Интервенцијатакајситепациенти,

додаватаа,сеизведувакакопретход-
нопланиранзафатврзпациентвоста-
билнаопштасостојба,деталнопроце-
нетаприанестезиолошкипрегледкој
сеправипредоперацијата.

ОПЕРАЦИЈАИПОСТОПЕРАТИВЕН
ПЕРИОД

-Операцијатасеизведувасолач-
накожнаинцизијаводолжинаодтри
сантиметривоосноватанавратот.Се
продолжувасораслојувањенамеките

Најголембројзаболува
њанатироиднатажлез
дасетретираатсокон
зервативентретман,но
занекоиоднивепотре
бенхируршкитретман
приштосеотстранува
целататироиднажлезда

илиделоднеа
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Хирургијатаимаважноме
стовоправилниоттретман
назаболувањатанатиро
иднатажлезда,азауспеш
наоперацијаморадаима
добропоставенадијагно
за,компетентенхируршки
тимисоодветнасовреме

наапаратура

ДрЛилјанаБрајевиќ,
хирург

ткивасѐдожлездата,внимателносе
препарирааткрвнитесадовиинерви-
тевопреднатавратналожа-велина-
шатасоговорничка.
Препарирањетонамекитеткиваво

„Ре-Медика“сеизведувасоупотре-
банаапаратот„LigaSure“,којкористи
техниканаслепување,односнозатво-
рањенакрвнитесадови,соштоседо-
бивапрецизнахемостаза,сигурнади-
секцијаинамаленризикодмеханич-
каитермичкаповреданаn.laryngeus
recurrens.
Постоперативнопациентитеоста-

нуваатдваденавоболница,пошто
севраќаатнасекојдневнитеобврски.

КОМПЛИКАЦИИТЕСВЕДЕНИ
НАМИНИМУМ

Сосоодветнапредоперативнапод-
готовканапациентотсоприменана
соодветнахируршкатехника,постопе-
ративнитекомпликациисесведуваат

наминимум.
Најчестикомпликацииодопераци-

јата,велидокторката,сеотоквопре-
делотнаоперативниотрез,инфек-
ција,хипокалцмијаиповреданаn.
Laryngeusrecurrens,штосеодликува
созасипнатостиреткосотешкотииво
дишењето(1-2%,почестокајпациен-
тисокарциномнажлездата).

Пооперацијата,возависностод
контролнителабораторискивредно-
стинатироиднитехормони,напаци-
ентитеимепотребнахормонсказа-
местителнатерапија.
-Хирургијатаимаважноместово

правилниоттретманназаболувања-
танатироиднатажлезда,азауспеш-
наоперацијаеважнодасеимадо-
бропоставенадијагноза,компетен-
тенхируршкитимисоодветнасовре-
менаапаратура-велид-рБрајевиќ.
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Когаближатновогодишнитепраз-
ницикупувањетоидобивањетопо-
дароцизаземазначајноместовосе-
којдневнотоживеење.Особеновосе-
мејстватасодецанапомалавозраст.
Задецатаподарокотносинеизмерна
радост.Родителите,пак,когагигледа-
атдецатарадосниистотакачувствува-
атсреќаиисполнетост.Натојначин,
велим-рМаријаСтојкоска-Василев-
ска,психологипсихотерапевт,сефор-
мирасемејноопкружувањеисполне-
тосоубавиемоции,штопретставува
плоднополезаздравменталенразвој
надетето.Особеносејакненеговата
базичнасигурносткојаенеопходназа
формирањеназдраваисреќналич-
ност.Семејнитемоментинасподелу-
вањеподароцисеособенозначајнии
креираатспоменинакоичестосена-
враќамевотекотнаживотот.
-Оддругастрана,особеностазна-

чидеканесепремногучестииимаат
граници,умеренисе.Важноежелби-
тенадецатадабидатостваруваниво
рамкитенаграницитештородители-
тесвесноќегиодредат,земајќипред-
виднеколкуаспекти-велиСтојкоска-
Василевска.
Важнаеатмосфератакогаседава-

атподароците.Таатребадае„свече-
на“,сотоплинаинагласувањенагри-
жатаиљубовтакоисеповажниодпо-
дароците.

Децатаимаатжелбикоинитуеден
родителнеможедагиисполниво
целост.Инетреба.Желбитенадете-
тосекогаштребадапостојатидаби-
датделоднеговиотсветнафантазии,
којќеговодиконразвој,анеконстаг-
нација.
-Децататребадабидатпоттикнува-

нидаимаатголемижелби,ноиоднос
коннив,вокојтиесамитеќеможеда
направатнештозадасигиостварат.
Идеалниотподарокестимулацијана

Моќтанаподарокот
Семејнитемоментинасподелувањеподароцисе
особенозначајниикреираатспоменинакоичесто
сенавраќамевотекотнаживотот.Кајдететосејакне
неговатабазичнасигурносткојаенеопходназа
формирањеназдраваисреќналичност,аподароците
имаатголемозначењеизавозрасните
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Честовелимеподарокотда
гоизбирамеодсрце,бидејќи

срцетогисимболизира
емоциите,особено

позитивните,среќа,радост,
љубов.Така,понекогашповеќе

чинивреметоивниманието
посветенонабирањеподарок
отколкунеговатаматеријална

вредност

МрМаријаСтојкоска
Василевска,психологи

психотерапевт

потенцијалотнадететозадасијаос-
тварисвојатажелба.Например,ако
сакадабидекосмонаут,книгазакос-
монаути(приспособенананеговата
возраст)можедабидедобрастиму-
лацијазадаседоближувадосвојата
желба.Истотака,доброедасетра-
гапопричинатазоштотокмутојпода-
рокмуеваженнадетето.Например,
акобарамобилентелефон,обидете
седапроникнетештотоадетесака
дадобиепрекутојтелефон,подобра
позицијамеѓудругарчињатаилинеш-
тодруго?Помогнетемудајавидицел-
та-советуваСтојкоска-Василевска.
Моментотнаизненадувањееис-

тотакаважен.Понекогашдецатапо-
тешкогиартикулираатсвоитепотре-
би.Когародителотбиможелдапогоди
штобигоусреќило,бибилопрекрас-
ноизненадување.Новажноероди-
телотдабидесвесензапотенцијали-
теиафинитетитенасвоетодетекога
бираподарок-изненадување,атоада
небидатнеговителичнипроекцииза
тоаштотој(родителот)саканеговото
детедасака.
Подароцитеимаатголемозначење

изавозрасните.Имаатмоќданѐвра-
татиданѐпотсетатнабазичнатаси-
гурностиљубовштосмегиискусиле

водетството.Затоачестознаемеда
кажемедекасоновогодишниотшо-
пингивозраснитеподетинуваат.Чув-
ствотодекананекогомузначиш,ве-
линашатасоговорничка,сипосветил
вниманиеприизборотнаподарокоти
уштеакогоимаимоментотнаизнена-
дување,тогаштоакреираубаваеуфо-
ријакојанајмалкуштоќепридонесее
освежувањеворелацијата,аможеда
значиизацврстувањеипродлабочу-
вањенаистата,билодаепартнерска
илидругвидрелацијакојаезначајна.
-Секако,важенаспектприизборот

наподароциеиматеријалнасостојба
насемејството.Понекогашколкуида
сеситепретходниаспектиусогласени,
материјалнатасостојбаможедајана-
рушисемејнатановогодишнаатмос-
фера.Честовелимеподарокотдаго
избирамеодсрце,бидејќисрцетоги
симболизираемоциите,особенопо-
зитивните,среќа,радост,љубов.Та-
ка,понекогашповеќечинивремето
ивниманиетопосветенонабирање
подарокотколкунеговатаматеријал-
навредност-велиСтојкоска-Василев-
ска.
Моќтанаподарокотевонеговата

провокацијанаубавиемоцииисти-
мулацијанаразвој.
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Какорезултатнастареењетокожа-
тапочнувадајагубисвојатаеластич-
ност,ослабуваигогубимасниотпотко-
женслој.Паралелносотоасенама-
лувавлажностанаклеткитеиводер-
мисот,којеодговорензацврстината
накожата,ипритоасесоздавапомал-

куколаген.Многуминатоастареење
накожатасеобидуваатдагозапрат
илидасијаподмладаткожатасомно-
гутретмани-одупотребаналосиони
икремови,пасѐдоекстензивникоз-
метичкиоперациизаподобрувањена
изгледотнафинителиниинабрчките.

Нокакоштообјаснувам-рд-рНата-
шаТеовска-Митревска,коженлекар
во„Ре-Медика“,најновиотразвојна
ласерскататехнологијанудидолготра-
енинаучнопотврденметоднаобно-
вувањенаприроднатаубавинанако-
жата.

Подмладување
соуникатнаФотона

4Д-технологија

Постојатмногутретманипротивстареењенакожата,
одлосионидокозметичкиоперации,ноединствено
најноваталасерскатехнологијанудидолготраенефектсо
научнопотврденметоднаобновувањенаприродната
убавинанакожата
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4Д-РЕЈУВЕНАЦИЈА

-Фотона4Денајноваиуникатнала-
серскатехнологијазарејувенација,
односнозаподмладувањенакожата
налицето,штојавоведовмеиво„Ре-
Медика“.Оваареволуционернаме-
тодапретставувасинергичкитретман
надвебрановидолжиникоиработат
заеднокаконеинвазивниинехирур-
шкиласерскитретмани.Тиедејству-
ваатоднадворешнатастрананали-
цетоивнатрешновоуснатапразни-
на,овозможувајќицелоснаконтрак-
цијанаколагенотводолжинакојаоп-
станувабезпрекинвозадебелување-
тоиопсежноста,апритоанекористеј-
ќиинјекции-објаснувад-рТеовска-
Митревска.
Со4Д-третманотнадвебранови

должини(Er:YAGиNd:YAG)ичетири
третманскимодалитети,наподмла-
дувањетосеопфатномусепристапу-
ваначетириразличнинивоа.Притоа,
велидокторката,сеработинаструкту-
ритеоддлабокиот,средниотиповр-
шинскиотслојнакожата,асетретира-
атиситенесовршеностикакоштосе
виснатакожа,брчки,линиинаправе-
ниодмимика,губењенаволуменот,
свежината,тонусотитекстуратанако-
жата,какоидругималинеправилност
вопигментацијата.
Овојтретмансевршивотринавра-

тивовременскадистанцаодтрине-
делиинебараникаковпериодназа-
крепнување.Соогледнатоадекасе
работизанајноватехнологија,праша-
њаташтопациентитесигипоставува-
атсекакосеизведуватретманот,кои
сеочекуванитерезултатиидалиовој
третманбараспецијалнаподготовка
ианестезија.

ЧЕТИРИЧЕКОРИДОВРАЌАЊЕ
НАПРИРОДНАТАУБАВИНА

Овааметода,објаснуванашатасо-
говорничка,сесостоиодчетирипо-
стапки:
ПрватапостапкаеSmoothLiftin.Тоа

еинтраоралнозатегнување,односно
затегнувањенадолниотделналице-
то,атретманотсеизведувавоусна-
тапразнина.Тоаепрвиотреволуцио-
нереннеаблативенинтраоралентрет-
манзастимулирањенаконтракција
наколагенотиформирањенановко-
лаген.Резултатитеведнашсевидли-
вивотретиранототкиво.Резултатоте

многусличеннатојкогасеинјектира-
атхијалуронскифилери,ноекаракте-
ристичноштоефектоттраемногупо-
долгоодфилерите.
-Вторатапостапка,FRAC3,етриди-

мензионаленефектидејствуванаму-
скулитекоисеодговорнизамимика-
таналицето.Сооваапостапкаседејс-
твуваподлабокопоткожноинатојна-
чинмалитенеправилностикакошто
сепотемниточки,проширенипори
илималилузнигиснемувавоследни-
теод7до10дена.Третатапостапкае
т.н.пијанопостапка.Приоваапостап-

какожатасезатегнувасотоплинска
релаксацијанаепидермисотинадру-
гикожниструктурикакоштосефоли-
кулитенакосатаилинакрвнитесадо-
ви,приштоправизатегнувањенаце-
лототретираноместо.Ефектотсеза-
бележуваведнаш-објаснувадоктор-
ката.
Четвртатапостапкаепилинг.Неж-

ниотилесенпилингсоогромнапре-
цизностгоотстранувагорниотслојна
збрчканатакожа.Таквиотпилингед-
ноставнојаполиракожатаијаправи
мека,мазнаисобисеренсјај.

РЕАКЦИИПОТРЕТМАНОТИЕФЕКТИ

-Потретманоткожатареагирасо
благоцрвенилонатретиранатаповр-
шина,штоенормалнареакцијанала-
серскитетретмани.По1-2денацрве-
нилотоисуватакожаќеисчезнат.По
завршувањенапостапкатапродолжу-
ваатсекојдневнитеактивности,носе-
како,потребнаезаштитаодсонцеи
дасеизбегнувасончеваекспозиција
-велид-рТеовска-Митревска.
Овојтретман,додаватаа,можеда

сеизведувавотекотнацелатагоди-
наизанегонеепотребнаанестези-
ја.Пациентитенечувствуваатболка,
освенсензацијанатоплинаодласе-
роти,секако,позавршувањенапо-
стапкатаблагобоцкањеицрвенило.
-Сепак,морадебидемепретпаз-

ливидоколкупациентотзавремена
третманотимаактивнихерпеснипро-
менинакожатаинаслузокожата.По
излекувањетонахерпесотпостапка-
таикајовиелицаможедапродолжи
-нагласувадокторката.

Третманотсеправивотри
навративовременскади
станцаодтринеделиине
бараникаковпериодна

закрепнување

МрдрНаташаТеовска
Митревска,

дерматовенеролог
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Стрептококитесеграм-позитивни
бактериисооваленоблик,малдија-
метарираспоредвообликналанчи-
ња.Неподвижнисе,немааткапсула,
несоздаваатспориилесносекулти-
вираатнаосновниподлоги.Споредус-
ловитекоиимсенеопходнизараст,
стрептококитеседелатнааеробнии
наанаеробни.
Постојатмногукласификациина

стрептококиодкоинајпознатисетри,
восоставнакоипостојатодделнигру-

пиитипови.
Воклиничкатапрактикакакопри-

чинителиназаболувањанајчестосе
среќаваат:стрептококиодгрупаА
(Streptococcuspyogenes),стрептококи
одгрупаБ(Streptococcusagalactiae),
стрептококиодгрупаД(Streptococcus
fecal is-enterococcus),  стрепто-
коки пневмонија (Streptococcus
pneumoniae)истрептококивириданс
(Streptococcusviridans).
Захуманатамедицинасенајважни

бета-хемолитичнитестрептококиод
групаА(Streptococcuspyogenes)кои
предизвикуваатоколу98процентиод
целокупниотбројстрептококнизабо-
лувања.Оваагрупастрептококисоз-
давацелнизодекстрацелуларнипро-
дукти:стрептолизинОиS,еритрогени
токсин,фибринолизин,хијалуронида-
заидруги.Поголемиотделоднивима-
атантигенисвојства,ивоорганизмот
предизвикуваатпорастнасоодветни
антитела,коисекористаткакоеденод
параметритезапоставувањенадијаг-
нозанастрептококниинфекции(АСТ-
антистрептолизинскититар).

ЛЕСНОСЕПРЕНЕСУВА

Стрептококнитеинфекциисекосмо-
политскизаболувањаисепочестиво
ладениумеренпојас.Изворнаинфек-
циисеглавнопациентисоангинаино-
сителинабактерии.Болестасепрене-
сувапрекуФлигеовикапкиодустата
итоазавременаблизокконтактна
болниотичувствителнотолице.При-
тоа,требадасенагласидекаособено
сечувствителнидецатавоучилиштата
иодградинките,какоилуѓетоводру-
гизатворенипростории(касарни,ки-
носалиисл.),какоиониесоослабе-
наотпорностнаорганизмот.
Постојатповеќе„влезниместа“за

стрептококите,одкоизависиикли-
ничкатасликаназаболувањето(ко-
жа,тонзили,гениталии).
Стрептококнатаангинаеедноод

најчеститезаболувањакоивлијаатна
појаванагломерулонефритииакутни

ревматичнигрозницикајдецаиво-
зрасни.

СИМПТОМИ

Стрептококитепредизвикуваатго-
лембројразличнизаболувањакоисе
водоменнаповеќемедицинскидис-
циплини:педијатрија,оториноларин-
гологија,дерматовенерологија,ин-
фектологија.Стрептококитеможатда
предизвикаатпатолошкипроцесина
речисиситеоргани,особенодоколку
сездружатсодругибактерииивиру-
си,каковослучајнареспираторниин-
фекции.
Накожатастрептококитегипредиз-

викуваатследнитезаболувања:еризи-
пел(црвенветар),пиодермија,пана-
рициум,импетиго,апсцесиитн.
Воустатастрептококитечестопре-

дизвикуваатангини,воспалениена
грлото,забитеинанепцето.
Надишнитепатиштапредизвику-

ваатвоспалениенабронхиите,бели-
тедробовиинаплеврата.Овиезабо-
лувањасечестииможатдаимаатаку-

Инфекциипоради
стрептококнибактерии
Стрептококнитеин
фекциисемногучести,
лесносепренесуваати
можедапредизвика
атангини,воспаление
науво,шарлах,кожни
инфекции,грануломи
назаби...Тие,објаснува
дрспец.мед.Снежана
ИвиќКолевска,микро
биологво„РеМедика“,
имаатособенозначе
њепорадиможностана
сензибилностнаорга
низмотипојаванаголе
мипатолошкипромени
назглобовите,срцето
инабубрезите.Затоа,
многуеважнонивно
благовременооткрива
ње,поставувањедијаг
нозаназаболувањатаи
соодветноопределува
њенатерапијатаина
превенцијата
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тенилихроничентек.Можноезабо-
лувањенасекојсегментнареспира-
торниоттрактсоследнитеклинички
форми:ринитис,ринофарингитис,ла-
рингитис,трахеитис,бронхитис,пне-
умонијаибронхиектазии.Истотака
нетребадасезанемаратисинузити,
отити,лимфаденити,тонзилитиипер-
итонзиларниапсцеси.
Наорганитезаварењестрептоко-

китепредизвикувааталиментарнаин-
токсикација,воспалениенаслепото
цревоинажолчнитепатишта.
Наурогениталниоттрактстрепто-

кокитепредизвикуваатвоспаление
набубрезитеинамочниотмеур,ае
можнаипојаванапородилнасепса.
Стрептококнитезаболувањаима-

атнајчестоакутентек,собуренпоче-
ток.Субакутниоттекназаболување-
тоередок(endocarditislenta).Хронич-
нитезаболувањасечести(ревмати-
зам,нефритис).
Споредтежинатанаклиничкатасли-

ка,акутнитестрептококнизаболува-
њаможедабидат:лесни,средноте-

шкиитешки.
Леснитеоблицинастрептококните

заболувањасепратенисотемперату-
радо38целзиусовистепени.Општа-
тасостојбанаболниотнеемногуиз-
менета,анаместотонаинфекцијата
постоивоспалениесокарактеристич-
ноизразеноцрвенило.
Среднотешкитестрептококниза-

болувањаимаатакутенпочетоксо
скокнатемпературатаод39до40
целзиусовистепени.Општатасостој-
банаболниотезначителноизменета,
соглавоболка,изнемоштеност,губе-
њенаапетит,повраќање,раздразли-
востиизразитатахикардија.Локално,
воспалениетоепратеносогноенпро-
цесисозголеменирегионалнилимф-
нијазли(ангина,инфициранарана,
отитис-воспалениенауво).
Тешкитеоблицинастрептококни-

тезаболувањаимаатсептичкика-
рактер.Сеработизагнојноилигној-
но-некротичновоспаление,коеесо
бурентекисовисокатемпература.
Знацитенавоспалениесеизразени

иособеногопогодувааткардиоваску-
ларниотсистем,какоштосеслучува
кајангина,шарлахипневмонија.
Можнаеигенерализацијанаинфек-
цијата,односносепса,когастрепто-
кокитепрекукрвтасерасејуваатна-
секадепоорганизмотоднивнатапри-
марналокализација.Стрептококна-
тасепсасекогашепредизвиканасо
стрептококиодгрупаА(Streptococcus
pyogenesгрупаА).Вослучајнапуер-
пералнасепса(труењенакрвтапо
породување),почестаеизолацијана
стрептококифекалис.Стрептококиви-
риданспредизвикуваатсубакутенба-
ктерискиендокардитис(воспаление
насрцевитезалистоциидругитестру-
ктуринасрцето).
Различнитевидовистрептококни

причинителипредизвикуваатразлич-
низаболувања:
-Стрептококипиогенеспредизвику-

ваатскарлатина,одповршинскиин-
фекциинакожатадоинвазивниин-
фекциинамекитеткиваисептикеми-
ја(инфекцијанакрвта),стрептококен

>>
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токсиченшоксиндром,аревматич-
нататрескаиакутниотгломерулоне-
фрит(инфекцијанабубрег)сепотен-
цијалнисеквелинаинфекциисоовој
видстрептококи.
-Стрептококиагалакцијепредизви-

куваатнеонаталнасептикемијаиме-
нингитис.
-Стрептококифекалиспредизвику-

ваатурогениталниинфекции.
-Стрептококипневмонијасенајче-

стапричиназапневмонија,инфекции
насредноувоименингитис.
-Стрептококивириданспредизви-

куваатинфекциинаустатаидентал-
ниинфекции.

ЛАБОРАТОРИСКАДИЈАГНОЗА

Дијагнозатанастрептококнитеин-
фекциисепоставувасодокажување
наприсуствонабактеријатавобрисе-
виодгрлоилиодкожа,гној,хемокул-
тура,цереброспиналнатечност(ли-
квор),искашлување,брисодваги-
наиодректалнарегијаистовреме-
ноилиодурина.Примерокотзаис-
питувањезависиодлокализацијата

наинфекцијата.
Многуебитнонаведенитепримеро-

цидабидатземенинаправиленна-
чинивосоодветновреме(неколку
денаодпочнувањенасимптомитеи
предпочетоксотерапијата).Истовре-
мено,соземањематеријалзамикро-
биолошкаанализа,неопходноедасе
направииосновнабиохемискаана-
лизанакрвтаинаурината.
Особенипроблемисепојавуваат

соземањебрисодискашланприме-
рокзадокажувањенаприсуствона
стрептококнапневмонија-којенај-
честпричинителнапневмонијастек-
натавозаедница.Самокајоколу20
отстоодслучаитеможедаседокажат
овиестрептококи.Причиназатоасе
тешкотиитеводобивањеискашлан
примерок(спутум)ипретходнатера-
пијасоантибиотици,којазначително
гинамалувашанситезаизолацијаза
пневмококодспутум.
Најдоброеземениотпримероквед-

нашдабидемикробиолошкиобрабо-
тен,најмногузаполовиначас,како
штосеспроведувавомикробиоло-
шкаталабораторијана„Ре-Медика“.

Дијагнозатанастрепто
кокнитеинфекциисепо

ставувасодокажувањена
присуствонабактеријата

вобрисеви

Дрспец.мед.
СнежанаИвиќКолевска,

микробиолог
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Доколкунееможнопримерокотвед-
нашдасеобработи,сеземавооддел-
нимедиумивокоиможедаостане72
часанатемператураод+4целзиусо-
вистепенибездасенамалибројотна
присутнибактерииинивнаактивност
(живост)воиспитуваниотпримерок.
Засекоиизолиранистрептококисе

прависоодветенантибиограмвослу-
чајизолираниотсојнастрептококида
нееосетливкониспитуванитеанти-
биотици.Затоанесепрепорачуваза-
почнувањесотерапијапреддаседо-
биеконеченрезултат.
Порадичестиздружениинфекции

набактерииивируси,клиничкатасли-
канастрептококнатаинфекцијаможе
дабидезамаскиранасовирус.Оваа
дилемаќебидерешенасопретходно
направенакрвнаслика.
Постојатибрзитестовизаодредува-

њенаприсуствонастрептококипио-
генесодбрисодгрло,коисесоголе-
маосетливост,меѓутоа,порадисѐпо-
големарезистентностконантибиоти-
ците,неопходноедокажувањенаба-
ктеријатакакоииспитувањенанејзи-
натаосетливостнаантибиотици.

ЛЕКУВАЊЕНАСТРЕПТОКОКНИТЕ
ЗАБОЛУВАЊА

Пеницилинотисинтетскитепени-
цилинскипрепаратиселекнаизбор
прилекувањенастрептококнитеин-
фекции.Доколкупациентотеалерги-
ченнапеницилин,другизбореери-
тромицинилидругимакролиди.По-
некогашкогасеработизамногуот-
порнистрептококнибактерии,најсо-
одветноелекувањетодасеспроведу-

васоосетливантибиотикспоредан-
тибиограм.
Веќепо2-3денаодпочетокотнале-

кувањетознацитеназаболувањетосе
значителнополесни,астрептококите
исчезнуваатодгрлото,односноодме-
стотонавоспаление.Меѓутоа,според
препораканаСветскатаздравствена
организација,лекувањетотребадасе
продолжидо10дена,порадиспречу-
вањенапојаванаревматскатреска,
гломерулонефритилиендокардит.

Какодасезаштитиме?
ХИГИЕНСКИМЕРКИ

Најголемиотбројинфекциинакожатасострептококипиогенесобичносе
поврзанисолошахигиена,пазатоавоголемамераможедабидатспрече-
нисоупотребанастандарднихигиенскимерки.Инфекциитенагрловоко-
лективи(градинки,училишта,касарни)возимскитемесециможатделумно
дасепревенираатсозголемувањенахигиенатавопросториитекадешто
престојуваат(почестомиењенарацете,почестопроветрувањенапросто-
риите,носењенамаскикајпотенцијалноболнилицаисл.).Истотака,созго-
леменихигиенскиусловиможатдасепревенираатинфекциисострептоко-
киагалакције,коисепојавувааткакодоцнинеонаталниинфекции.Хигие-
натаназабитеезначајназаспречувањенапојаванаденталниоткариес.

ХЕМОПРОФИЛАКСА

Кајнекоистрептококниинфекции(стрептококипиогенес)епотребнапро-
филактичкаупотребанаантибиотицизадасеспречипојавананатамош-
ниинфекциииоштетувањанасрцето,особенокајболнисоревматскатре-
ска,којасеслучувавонајранадетскавозраст.Истотакасекористиипре-
венцијасоантибиотицинаранапојавананеонаталнаинфекцијасостреп-
тококиагалакције,задасеспречипородувањепред37-тагестацисканеде-
ла,интрапарталнатрескаилипородувањенадетесонеонаталнаинфекција.
Лековинаизборзапревенцијасепеницилинилиампицилин,адоколку

одоправданипричининееможноупотребанаовиеантибиотици,сепре-
порачуваупотребанацефалоспорини.Бидејќирастепроцентотнасоевина
стрептококиагалакције,резистентнинаеритромициниклиндамицин,овие
лекарстванесепрепорачуваат.

ВАКЦИНИ

Порадисериозностанакомпликациитекоиможедасепојаваткајболни-
те,постојатвакцинипротивстрептококитепиогенес,пневмонијаиагалак-
ције.Меѓутоа,соогледнатоадекасекојаодовиетристрептококипоседува
голембројсеротипови,заштитатасовакцининеекомплетнаинесепре-
порачувакајздравилицаикајлицасодобаримунитет.
Применанавакцинипротивстрептококипневмонија(коиовозможуваат

заштитана90отстоодизолатите)сепрепорачувазаризичнигруписори-
зикодпневмококниинфекции,особеноониесовроденаилихируршкаасп-
ленија(луѓебезслезина)илуѓесонаследнихемоглобинопатии,какоштое
српестатаанемија,кајкоипневмококнитеинфекцииможедабидатсмр-
тоносни.Вонекоиземји(САДиВеликаБританија)вакцинацијазазашти-
таодпневмококниинфекциисепрепорачувазалуѓепостариод65години.
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Предусловиза
успешнодоење

Мајчинотомлекоеидеалнахраназасекоеновороденче.Нозауспешенпочетокнадо
ењето,какоинеговоодржувањетребадасеобезбедатпредуслови.Прим.дрМарина
ПопЛазарова,шефнапедијатрискиотодделво„РеМедика“,гиобјаснувапредностите
надоењетоизадететоизамајката,ноипредизвицитесокоисесоочуваат,какоина

чинотнакојтиесенадминуваат
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Стандардизираниот,но
индивидуализиранпристап
насекоимајкадетеенај

соодветниотначинзауспех

Прим.дрМарина
ПопЛазарова,педијатар

Исхранатанадетето,особеновонај-
малатавозраст,езначаенфакторкој
влијаенанеговиотправиленрасти
развој.Когаговоримеза„природна“
исхрана,тогашмислименадоењеи
хранењесамосомајчиномлеко.Ние
педијатритепрепорачувамеексклузив-
нодоење,секогашкогатоаеможно,во
првите4-6месеципораѓањето.Оваа
препоракапроизлегуваодмногуброј-
нитенаучнисознанијаспоредкоимај-
чинотомлекопретставуваидеалнахра-
назасекоеновороденодете.

ПРЕДНОСТИ

Исхранатасомајчиномлекоима
многупредности:
-Леснасварливост(дигестија).Мај-

чинотомлекоебогатосоензими(про-
теолитичкиисахаролитички),коисе
активираатвожелудникотиучествува-
атвометаболизмотнаискористување
нахранливитесостојкиодмлекото.Ва-
рењетовожелудникоттрае1-2часа,
штојаолеснувапасажатанизцревата.
-Практичнапредност.Вопринцип,

можемедакажемедекамајчиното
млекоестерилно,топло,нараспола-
гањенадететовосекоевремекогатоа
ќеимапотребаодхрана.Немапотре-
баоднеговапретходнаособенаподго-
товка(заразликаодисхранатасофор-
мула).Мајчинотомлекосекогашечи-
сто,топлоибезбедно!
-Психолошкапредност.Детето,во

принцип,сераѓасодванагона.Едни-
оте„нагоннаодржување“,којсемани-
фестирасоцицањето,адругиоте„на-
гоннатоплапрегратка“.Идватанаго-
надететоистовременогизадоволува
припроцесотнадоењеипринепосред-
ниотконтактсомајката.
-Антиалергичнодејствонамајчи-

нотомлеко.Докажаноедеканеможе
даимаалиментарнаалергијадетекое
енаисхранасамосомајчиномлеко.
Соексклузивнотодоењесенамалува
иризикотзапојаванаалергискире-
акцииодсекаковтипвоподоцнежни-
отживотнадецата.
-Антиинфективнаулога.Мајчино-

томлекосодржимногубројниимуно-
лошкифактори(околу32докажани)
коигоштитатдететоодразнитипови
наинфекции.Колострумот(првотомле-
коштоголачатградитенамајкатапо
раѓањетонадетето)еособенобога-
тосоантиинфективнифакторисокои
мајкатапасивного„имунизира“свое-
тоновороденодете.

-Економскапредност.Мајчиното
млекоимаиекономскибенефиции.
Имено,тоаебесплатно,секогашдо-
стапноинегооптоварувафамилијар-
ниотбуџет.Доењетоеистотакаваж-
ноизаопштеството,бидејќиееколо-
шко(немазагадување).Притоа,нама-
ленисеитрошоцитезаздравственаза-
штита,бидејќидоенитедецапореткосе
разболуваат.
-Доењетогоштитиимајчиното

здравје.Овозможувавраќањенате-
жинатаодпреднастанувањенабре-
меноста,вопериодод12месеци(со
доењетомајкатагубикалории).Исто
така,мајкитекоидојатимаатнамален
ризикодостеопороза,појаванаболе-
стинаградитеинагениталиите.
-Доењетоимаизвесенконтрацеп

цискиефект(самовослучаиначесто
иинтензивнодоење).
Одсетоовастанувајаснодекадое-

њетоемногуважнозасекоедете,се-
коесемејствоисекоеопштествовоце-
лина.Современитеженивосветот,но
ивоМакедонија,сеобразованииги
сфаќаатситепридобивкиоддоењето,
засебеизасвоетодете.

СТРУЧНАПОМОШИПОДДРШКА

Ние,наовиепростори,смесреќни
штокајнаспостоитрадицијазадое-

ње.Ноистотакаќесесогласимедека
епотребнодасеобезбедатодредени
предусловизанеговозапочнувањеи
одржување.Доењетоеновавештина
иискуство,какозамајкататакаиза
секоеновороденодете.Стандардизи-
раниот,ноиндивидуализиранпристап
насекоимајка-детеенајсоодветниот
начинзауспех.
Запознавањетодвојкикоиочекува-

атприновазанасевистинскимомент
дапочнеедукацијатанасекојатрудни-
цаисотоатаадасеподготвувазадое-
њепопородувањето.Условитекоиги
нудимево„Ре-Медика“,можностаза
непосреденконтактсогинекологот,пе-
дијатарот,анестезиологот,какоипосе-
татанародилнатасалаиОдделотзане-
онатологијауштепредпородувањето,
имаатголемовлијаниенаподготвено-
станаиднитеродители.
Присуствотонасемејствотопредчи-

нотнапородување(предсѐнапартне-
рот),адоколкусакаатдвојките,ивоте-
котнапородувањето,раниотконтактсо
новороденото,контактот„кожанако-
жа“,раниотпрвподој,сефакторикои
даваатголемапсихолошкаподдршка
зановатамајка.
Вотекотнапрестојот,сместувањето

воеднокреветнаиливодвокреветна
соба,стручниотнадзориконтинуира-
нотоасистирањеодмедицинскиотпер-
сонал,можностзакористењена„еду-
кативенканал“16часаводенот,да-
вањенакорисниинформацииипра-
ктичнапомошзанегаидоење(воте-
котнапрестојот,ноипоодењетодома)
сесамоделодпредусловитезауспеш-
наадаптацијапораѓањето.Токмупо-
радиовојпристапитимскиангажман
во„Ре-Медика“неизненадуваатдоби-
енитеподатоцизапроцентотнамајки-
текоидојат.Имено,поеденмесецод
раѓањетодојат87отстоодмајките,на
3месеци-75отстооднив,додекана
6месецидојат67проценти.
Дазаклучимедекапочнувањеиодр-

жувањенадоењетобарастручнапо-
мошиподдршка,почнувајќиодпоро-
дилиштето,апотоапрекупатронажна-
таслужбаиматичниотлекар-педијатар.
Морадасеспоменеиподдршкатаод
целотосемејствокоеучествувавогри-
жатазапороденатамајка-доилкаино-
вороденотодете.
Испитувањатадокажаледеканајче-

стопроблемитесодоењетосејавуваат
вотекотнапрвитенеколкунеделиидо-
колкутиеуспешносенадминат,вооби-
чаенодоењетоуспешнопродолжува.

>>
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Измолзувањеи
чувањенамлекото

Во кои си ту а ции е по треб но из
мол зу ва ње на мај ка та?
Постојатодредениситуацииво

коиизмолзувањетонамлекотое
корисно,задасе:
-Намализастојотипреполнува-

њетонаградите
-Нахранидететосомајчиномле-

кокогапостојаттешкотиивокоор-
динацијанацицањето(недоносе-
нодетесомалатежинаилибол-
нодете)
-  За држат  ре зервите  на

млеко ако мајката или дете-
то се болни (или одделени)
- Остави млеко за детето ко-
га мај ката оди на работа
-Приболнииразранетибрадави-
ци(вопериодкогатребадаимсе
помогненамајките).

Наштотреба
дасевнимава?
Корисноезаситемајкидана-

учаткакодагоизмолзатмлекото,
задазнаатштодаправатакоима-
атпотреба.Тоаможедаесорачно
молзењеилисоапаратзаизмол-
зување(раченилиелектричен).И
водватаслучаи,најбитноедасе
запазатпринципитенастерилност.
Измолзенотомајчиномлекотреба
даседаванадететонасоодветен
начинзаданедојдедоодвикнува-
њеодцицањето(сошприц,лажи-
че,капалка,медицинскацуцла),а
дасеизбегнуваатшишињаицуц-
ликоиправаткомпетитивенанта-
гонизам.

Какосескладираи
чуваизмолзеното
млеко?
-Насобнатемпература-4часа
-Воладилник:свежо-48часа
одмрзнато-24часа
-Возамрзнувач(комораодоби-

ченладилник)-3месеци
-Длабокозамрзнување-6ме-

сеци
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Доењетоеновавештинакакозамај-
ката,такаизасекоеновороденоде-
те.Порадитоа,насекојамајкапопо-
родувањетоѝепотребнастручнапо-
мошпризапочнувањеивоспоставу-
вањенадоењето.
Секогашкогаѝпристапувамена

мајката,преддапочнемедагипоста-
вуваменеаинејзинотоновороденче
восоодветнаположбазадоење,тре-
батоадаѝгообјасниме.Притоа,она
штоеособеноважноештосекоимај-

ка-детеиндивидуалносепроценуваат
вокаквамоменталназдравственасо-
стојбасенаоѓаат.Притоа,какомеди-
цинскилицасетрудимедагинамали-
местравотинапнатостакоичестоги
гледамекајмајките,особенозавре-
менапрвитеподои.

ПОЗИЦИИЗАДОЕЊЕ

Изборотнаположбаташтојапрепо-
рачувамезависииодтоадалимајка-

таепороденаприродноилисоцар-
скирез.Основноправилоедекамај-
катапридоењетотребадасечувству-
ваудобноирелаксирано.
Можнипозициизадоењесеслед-

ните:
1.Доењеволежечкапозиција
Мајкаталеживоудобнапозицијасо

дететолегнатоисвртеноконнеа,при
штобрадавицатаевовисинананосот
набебето.Собрадавицатасестимули-
рабебетодајаотвориустатаиштопод-

Правилниположби
заправилнодоење

Зауспешноприспособувањенамајкатаинадететозадоењетоепотребнастручна
помошодсоветизаправилнаположбанадететопридоењетодопроценанапо
доите.БлагицаИсаковска,одделенскасестраво„РеМедика“,гообјаснувацелиот

процес,одпрвиотконтактзадоење

>>
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Какомедицинскилицасе
трудимедагинамалиме
стравотинапнатостакои
честогигледамекајмај

ките,особенозавремена
првитеподои

БлагицаИсаковска,
одделенскасестра

лабокодајаопфати.Оваапозицијае
особеноудобназаониемајкикоисе
породенисоцарскирез,вопрвитеде-
новипопородувањето.
2.Доењеволулкапозиција
Мајкатаеудобноседнатасопотпо-

ранагрбот.Воовааположбаможатда
помогнатиперницитезадоењекоиго
олеснуваатпозиционирањетоијарас-
товаруваатмајкатаодтежинатанаде-
тето.Воовааположбадететоецелос-
но,исоглаватаисотелото,свртенокон
мајката.Собрадавицатасестимули-
радететоисестававонеговатауста.
3.Позиција„Консебе“
Дететоседржисорака,којаеод

истатастрананакојаќеседои,апри-
тоанеговитенозесеставаатподрака-
танамајката.Содланкатаседржии
сефиксираглаватанадететонадојка-
та.Сестимулирадајаотвориустатаи
сепоставувабрадавицатадлабоково

устата.Оваапозицијасепрепорачува
когатребадасеиспразнатстранични-
теделовиоддојката.
4.Вкрстеналулка
Дететоседржисоракакојаеспро-

тивнаоддојкатанакојаседои.Содлан-
катасепридржуваисефиксираглава-
таисепоставуванадојката.

КОГАДЕТЕТОЕПРАВИЛНО
НАМЕСТЕНОЗАДОЕЊЕ?

Задаимадобарконтактмеѓудете-
тоиградата,потребнаеправилнапо-
ставеност,штовопрактиказначидека:.Дететојаопфаќабрадавицатасо
широкоотворенауста.Брадатанадететоезалепеназа
дојката.Раменицитеиградитенадететосе
залепенизамајката.Долнатауснанадететоепреврте-
наконнадвор.Брадавицатаитемниотпрстеноко-
лунеа(ареолата)севоустатанадетето.Мајкатанечувствуваболкапри
доењето

КОГАДЕТЕТОЕПОГРЕШНО
НАМЕСТЕНОЗАДОЕЊЕ?

.Устатанадететонееширокоотво-
рена.Брадатаеодвоенаоддојката.Дететосотелотоеодвоеноодмај-
ката.Дететосоустатајаопфаќасамо
брадавицата,површно,какоцуцла
-Мајкатачувствуваболкапридоењето

КОМПЛИКАЦИИ

Какопоследицаоднесоодветнатех-
никанадоењеможедасеслучатмно-
губројнинесаканиситуацииикомпли-
кации:.Болнииоштетенибрадавици(дое-
њетоепроследеносонеудобност,бол-
каистреснамајката).Дететонемауспешенподој,неза-
доволноеиплачеповеќе

.Дететобарапочестодацицаидол-
гоцица.Намеленолачењехормони(про-
лактиниокситоцин)ипорадитоана-
маленапродукцијанамлеко
Ситеовиекомпликациидоведува-

атдослабонапредувањенадететои
отежнатоприспособувањенадоењето

КОГАБЕБЕТОНЕДОБИВА
ДОВОЛНОМЛЕКО?

Можнизнацидекабебетонедобива
доволномлекосе:.Дететонеизгледазадоволноподо-
ењето.Честоплаче.Многучестобарадацица.Многудолгоцица.Одбивадацица(особенокогане-
мадобарконтактсоградата).Иматврда,сува,оскуднаилизе-
ленастолица.Когамајкатасеизмолзува,истеку-
вамногумалкуиливоопштонеистеку-
вамлекоодградите

ПРОЦЕНАНАПОДОИТЕ

Припрвитеподоитребадасенапра-
вииобјективнапроценанасостојба-
танасекоедетеинасекоимајка-дете.
Далитиесеприспособиленадоењето
оценувамепрекупроценанаподои-
те.Поспонтанопородувањетаапро-
ценавообичаенотраетридена,апо
царскирезпетдена.Кодотовозможу-
вапроценанасекојподој,одстранана
сестратакојаасистира,сооценаод1
до6бода,возависностодзаинтереси-
раностанадетето,контактотиуспеш-
ностанаистиот.
Контролатанановороденитедецаво

нашатапедијатрискаамбулантазасле-
дење2-3денапоисписотниовозможу-
варанодаинтервенираметамукаде
штоимаобјективнипроблемивоприс-
пособувањенадоењетоидадејствува-
мезанивносоодветноиблаговреме-
нонадминување.
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Децатасенајчувствителнатагрупа
когасеработизанедостигоднутриен-
ти.Кајнивнајчестонедостигаатвита-
минотДифолнатакиселина,ноеза-
бележанинедостигодвитаминЕ,ви-
таминЦ,железо,калциум,јодицинк.
Недостиготоднутриентисенадополну-
васодиететскидодатоцивоисхрана-
та.Тиедодатоци,објаснуваАлексан-
драДимитровска,специјалистпокли-
ничкафармацијаво„Ре-Медика“,се
производиштојадополнуваатнормал-
натаисхрана,т.е.концентрираниизво-
ринанутриенти.Напазаротсенаоѓа-

атвоформанафармацевтскидозира-
ниоблици,вопоединечниколичества
(капсули,таблети,капки).
Оваакатегоријапроизводипрвпат

деталноерегулиранавоСАД,во1994
година.ТогашАмериканскатаагенци-
јазахранаилекови(ФДА)гидефинира
овиедодатоцикакопроизводикоитре-

бајанадополнатхраната,гиозначува
какодиететскисуплементииистакну-
вадеканесекористаткакоконвен-
ционалнахранаинеможатдазаме-
натоброк.
Зарадиправилнаинформираности

заштитанапотрошувачите,ситепро-
изводикоисенаоѓаатвооваакатего-

Ситепотребнинутриентинеможатсекогашдасевнесат
самопрекухрана,папорадитоасеупотребуваатдиетет
скитедодатоцивоисхраната

Додатоциво
исхраната
надецата
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ријапроизводиморадабидатправил-
нообележани,презентираниимарке-
тиншкисоодветноприкажани.Напа-
кувањетонадодатоцитевоисхраната
можедастоиит.н.здравственаизјава
(healthclaim,eng.),новонеанесмее
дасетврдидекатиелекуваатилипре-
венираатболест.

ВИДОВИДОДАТОЦИ
ИНИВНОКОМБИНИРАЊЕ

Диететскитедодатоцивоисхраната
наменетизадецаможатдабидатмо-

нокомпонентни,комбинацијаодви-
таминииминералиилиодрастител-
нопотекло.
Растителнитесуплементитребадасе

користатсоособеновниманиепоради
можностадасејавиреакцијанапрео-
сетливостоднив(најчестопорадитоа
штосодржатпр.прополис,ехинацеа).
-Особеновниманиетребадасепо-

светинаможнатаинтеракцијамеѓудо-
датоцитеитековнататерапија,докол-
кујаимадетето.Имено,покрајсупле-
менти,нутриентитесодржатиадити-
ви.Адитивитеводиететскитесупле-
ментипрепорачанизановороденчи-
њаизамалидецатребадасенајбез-
беднитеадитивикоиседозволениво
производствотонамлечнитеформу-
лиинадетскатахрана-нагласуваДи-
митровска.

ПОСЛЕДИЦИОДНЕДОСТИГОТ
НАНУТРИЕНТИ

Специфичнитенутритивнипотреби
кајдецатапроизлегуваатодбрзината
сокојадецатарастат,однискитену-
тритивнирезерви,недоволнатаразви-
еностнаорганитеиткивата,недости-
готодзабикајновороденчињата,од
нецелоснаресорптивнаспособност,
какоиодпроменавосоставотнаор-
ганизмотифункционирањетонапое-
динечниорганивотекотнаинтензив-
ниотрастнадецата.

-Когасеработизанедоволновнесу-
вањенанутриенти,особеносенагла-
сувапроблемотсонедоволновнесува-
њевитаминА,којеприсутенвоголем
бројнеразвиениземјиикојрезултира

сотешкипоследицикакооштетенвид
итрајнослепило.Кајдецатаодзем-
јитеворазвојезабележанидефицит
напоединечнимикронутриенти,осо-
бенонажелезо,цинк,јодикалциум.
Дефицитотнажелезосејавувамногу
честовонеразвиенитеиливоземјите
воразвој,кадешторечиси50отстоод
децатанавозрастдопетгодиниимаат
анемија-велиДимитровска.
Недостиготодјод,објаснуванаша-

тасоговорничка,резултирасопроме-
нивоменталниотивомоторниотраз-
војкајдецатакоиживеатвоподрач-
јадефицитарниодјод.Дефицитотод
цинк,пак,влијаеврзслабеењетона
имунитетотизаостанувањеворастот,
авоодреденстепенвлијаеинаког-
нитивнитеинамоторнитефункциикај
децата.
Недостиготодмикронутриентинеги

заобиколуванидецатаодразвиените
земји,кадештоворазличенпроцент
имадефицитодјод,калциум,цинки
одвитаминЦ.

НУТРИТИВНИПОТРЕБИНАБЕБИЊАТА

Прватагодинаодживототсекара-
ктеризирасобрзрастиразвојисо
променавотелесниотсоставнадете-
то.Вопрвитедвамесецадететорасте
побрзоотколкувоподоцнежниотпер-
иододдетството.Порадитоа,негови-
теенергетскиинутритивнипотребиво
прватагодинаодживототсепоголеми
отколкувоподоцнежнотодетство.Пре-
поракитезаенергетскитепотребиво
првитешестмесециодживототсеба-
зираатнаколичествотонутриентишто
гиимамајчинотомлеко. >>
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-Доктринарнопрватасуплемента-
цијавоживототнабебетоевитаминот
К,којседававеднашпораѓањето,би-
дејќиновороденчетонемаформирана
цревнафлоракојаможедагосинтети-
зира.Хранатакојасесметазанајсоод-
ветенизанајдобаризворнаситепо-
требнинутриентиемајчинотомлеко,
ивопрвитеодчетиридошестмесеци
неепотребновоисхранатадасево-
ведуваатдругипроизводи,доколкумај-
катагодоибебето-велиДимитровска.
Спореднаучнитеподатоци,просеч-

натасодржинанавитаминДвомајчи-
нотомлекоечетиримикрограмина
литар,штонеедоволноколичествоза
потребитенабебето,паовојвитамин
седодаванајчестовозимскиотпери-
од.Вообичаеноседавазаедносови-
таминотА,најчестовообликнакапки.
Суплементацијатасофлуорепред-

метнадолгогодишнаполемика.Де-
нешниотставнаАмериканскатаака-
демијазапедијатрискастоматологи-
јаподдржуваданеседавафлуоркако
суплементдошестмесечнавозраст,а
потоадаседавадоколкуводатазапи-
ењенеефлуоризирана.
-Доктринатапрепорачувасуплемен-

тацијасопробиотицикајбебињатакои
несенаприроднаисхрана.Многуброј-

нитеистражувањапотврдуваатдека
бебињатакоисенаприроднаисхра-
наимаатмногуподобрацревнафло-
раодбебињатакоинесе.Мајчиното
млекосодржиидодесетпатиповеќе
лактозаидругишеќерикоипретставу-
ваатфакторинарастнакориснитеба-
ктерии.Нодоколкусепојавипроблем
какоштоедијареја,дозволенаеиупо-
требанапробиотицивотојпериод-ве-
линашатасоговорничка.
Димитровскаобјаснувадекасепре-

порачувавоведувањетодругвидхра-
надапочненекадепомеѓучетвртиоти
шестиотмесец,затоаштомлекотопо-
веќенеможедагиобезбедиенергет-
скитепотребиипотребитезапоеди-
нечнинутриенти(железо,витаминЦ).
-Коганадететоќепочнедамуседа-

вацврстахрана,требапостепенодасе
воведатпоединечнипроизводизада
сеизбегнеалергијанапоединечентип
храна,соособеновниманиенајајца,
риба,јаткастоовошје,јагодиихрана
којасодржиглутен.Поединечнитесо-
стојкинахраната,какоштосевлак-
натаилифитинскатакиселина,можат
дајанамалатапсорпцијатанапоеди-
нечнитеминерали,анекоивитамини
сечувствителнинатермичкаобрабо-
тка,паинатоатребадасевнимава.

Воовојпериодможатдасекористат
витаминско-минералнисуплементи-
додаваДимитровска.
Новитеистражувањаукажуваатна

големозначењенамаснитекиселини
омега3заправиленразвојнаимуни-
отинанервниотсистем.Ситесупле-
ментикоиимседаваатнадецатаод
оваавозрастмораатдабидатвосоод-
ветнаформазавозраста-сирупи,кап-
ки,таблетизаџвакање,микрокапсули,
перли,гранули.

НУТРИТИВИКАЈДЕЦАТА
ПОПРВАТАГОДИНА

Позавршувањетонапрватагодина
одживототрастотнадететонеесотол-
кавинтензитетвоодноснапретходни-
отпериод.Воовојпериоддоаѓадозна-
чајнипроменикоидоведуваатидораз-
личентелесенизглед.Така,постепено
сегубимаснототкиво,нозетесеиздол-
жуваат,сенамалувасодржинатанаво-
давотелото,асезголемувавоклетки-
те.Истотака,сеформираатзначајните
мускули,забитеиимазголеменамине-
рализацијанаскелетнитекоскинакои
имепотребнасилазадаиздржатзго-
леменателеснамаса.Оваепериодна
значајнафизичкаипсихичкапромена.
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Енергетскитепотребивоовојпериод
несетакависокикаковопретходниот.
-Протеинитекакоградбенаматерија
сочинуваатзначаенделодвкупните
енергетскипотреби,одкоиполовина
требадабидатодживотинскопотекло
затоаштотоасецелоснипротеиникои
имаатвисокабиолошкавредност.За
минерализацијанакоскитеепотреб-
носоодветноколичествокалциумифо-
сфор.Задасезадоволатпотребитена
организмотвоовојпериододживотот
надететотребадамусепонудиштопо-
широкасортиманнапроизводиивни-
мателнодасеформираатнавикитеко-
гаехранатавопрашање,затоаштона-
викитестекнативоовојпериодсочи-
нуваатосновазапристапконхраната
соцелсоодветнаисхранетостнаорга-
низмот-велиДимитровска.

ПРЕТШКОЛСКАИШКОЛСКАВОЗРАСТ

Вопретшколскатаивошколскатаво-
зрастдецатасехранатдомаивогра-
динкитеиливошколите.Оброцитево
школитеивоградинкитегиформули-
раатнутриционисти,исесметадека
овиедвавидаисхранаможатвоце-
лостдагизадоволатнутритивнитепо-
требинадецата.Зажал,тоанеесеко-
гаштака.Воодредениситуациисепо-
требнидодатоцивоисхраната,особе-
новозимскиотпериод.
-Требадасевнимавасододатоци-

тевоисхранатаодлипосолубилниви-

таминиинекоиминерали,бидејќимо-
жатдаимаатитоксичниефектиако
сеземаатвоколичествапоголемиод
дневнитепотреби,затоаштограници-
тепомеѓупотребнитеитоксичнитеко-
личествакајдецатасепотесниотколку
кајвозрасните-предупредуванашата
соговорничка.
Таадодавадекавотекотнаформула-

цијатанадиететскитесуплементимно-
гуеваженобликотвокојсенаоѓаатну-
триентите.Например,калциумотпо-
добросеапсорбираодорганскитесо-
ли(цитрат,глуконат,лактат)отколкуод
неорганскитесоли(карбонат,фосфат).

МОМЧИЊА,ДЕВОЈЧИЊА,СПОРТИСТИ

Оддесеттатагодина,зарадиразли-
китевотелеснатаконституција,нутри-
тивнитепотребикајмашкитеиженски-
тедецасеразликуваат.Одделнипотре-
биимаатидецатакоиинтензивносе
занимаваатсоспорт.Задасезадово-
латпотребитенадетскиоторганизам
требадасепонудиширокасортиман
напроизводиидасевлијаезанавре-
меноформирањенаправилнинави-
киприисхранатаводетството.
Бидејќисеработи замногучув-

ствителнапопулација,потребноеда
сеангажираатздравствениработни-
ци(фармацевти,лекариинутрицио-
нисти)заорганизирањеедукативни
програминаменетиизародителите
изадецата.

Кајдецатанајчестонедо
стасуваатвитаминитеД,Е
иЦ,какоифолнакисели
на,железо,калциум,јоди

цинк,штоможедарезулти
расонесаканипоследици,
пазатоасенадоместуваат
сот.н.суплементизадеца,
нонебезлекарскисовет

АлександраДимитровска,
специјалистпоклиничка

фармација

Суплементотсеизбира
заедносодоктор
ифармацевт
Безбедностанадиететскитедодатоцивоис-
храната,наменетизачувствителнатадетскапо-
пулација,еодособенозначење.
-Рационалнатаприменанатиедодатоци
еклученделодзаштитатаоднедостиг
однутриентиипромоцијанадетското
здравје,додекасекојазлоупотребаво
смислананерационалнаупотреба
носиздравственризик.Потребно
еродителитедабидатдоволно
едуциранииправилно
информиранизазначењето
насуплементацијатасо
поединечнинутриентизада
можат,заедносопедијатаротисофармацевтот
одаптеката,даодбератдиететскисуплементшто
најсоодветноќејазадоволиспецифичнатапотре-
банадетето-истакнуваДимитровска.



44 РЕВИТА | декември 2016

Штозначипреструктуирањетона
македонскатарепрезентацијаиво
каквасостојбаемакедонскиотра
комет?
-Вооснова,преструктуирањетозна-

чиреорганизацијаипресвртворабо-
тењето.Тоа,истотака,значивостано-
вувањесистемнамеркикоиќебидат
спроведенивоодреденвременски
периодиспоредодреденплан,сочи-
нетзаедносоРакометнатафедераци-
јанаМакедонија-РФМ,соцелподо-
брувањенацелокупнатаработанаре-
презентацијата,инесаморепрезен-
тативцитетукуицелокупниотстручен
штабипреостанатитеселекции.Пре-
структуирањетоподразбираиелими-
нирањенанеефикасноставоработе-
њетонаситенивоа,анализанаресур-
сите,оптимизацијаизголемувањена
продуктивностанаситечинителиво
функцијанапросперитетнамакедон-
скиотракометинеговаодржливост.
Еденодприоритетитенанашиоткон-
цептзаподобрувањенамакедонски-
отмашкиракометеподмладувањето
сонови,младиталенти,коисегладнии
желнизаработа,играизапобеда.Се-
којачестиблагодарностдоситештоја

задолжилеМакедонија,новистинско
времеезаподмладување.Нокакошто
кажавпретходно,неможемедасела-
жеме,требареалнодагледаме,сери-
ознилуѓедазборуваатотвореноида
негисокриваатпроблемитеподтепих.
Морамедаразберемедекаквалитетот
немадабидеист,ноиднинатанамаке-
донскиотракометќеимакорист.Ова
екомплициранаситуација,нојассум
уверендеканештотребадапромени-
меакосакаменештодоброзамаке-
донскиотракомет.
Воодноснавторотопотпрашање,

мисламдекамногуодлукибибилепо-
леснидоколкубиималесиладакаже-
мевокаквасостојбаеракометотво
Македонија.Имено,далиимамеуште
50играчинарасполагањекоибимо-
желедаиграатворепрезентација?Јас
мисламдеканемаме.Па,сегаслобод-
новидетејанашатанационалналига.
ИмаливоОхрид,воПрилеп,воВелес
иливоРадовишиграчиштоможатда
играатворепрезентацијатаидасенат-
преваруваат,например,соЧешкаили
сопосилнирепрезентации?Акосака-
медаселажемеилидаживеемево
илузија,тогашодговоротбибил-да!Од

Младостихрабростзауспех

ЛИ НО ЧЕР ВАР, СЕ ЛЕ КТОР НА МА КЕ ДОН СКА ТА 
РА КО МЕТ НА РЕ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈА

Македонскиотселектор
ЛиноЧерваруштееднаш
восвојатакариерапокажа
храброст,визионерство
ирешителност,ноикон
кретнадолгорочнацелкон
којаќесестреминацио
налниоттимподнегово
водство.Черварестратег
штосекогашсезалагалза
реформиизапроменисо
коибијаподобрилиуна
предилракометнатаигра
иречисикакопоправило,
неговитечекориноселе
успех.Вербатавомладите
ихрабростанастручниот
штабгисметазаклучни
заразвојотнасекојспорт,
особеноколективниот
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МладитешампионскиекипинаМеталург

другастрана,дајаспоменамиинфра-
структурата.Имсимнувамкапанаси-
теониекоиработатвоМеталург.Најго-
лемпроблемниекогаврнедожд.Усло-
витесеужасни,инфраструктуратаека-
тастрофалнаивотојмалподрумниеги
одгледуваменајголемиотделодигра-
читеодкадетската,јуниорскатаисе-
ниорскатарепрезентација.Бисакале
даимамеподобриусловизаработа,
нонемаме.Тоаегенералнатаоцена
засостојбитекајнас,воМакедонија.
Коисевашитеидникраткорочни,

ноисреднорочниплановиицели?
-Јасјапрезедовмакедонскатаре-

презентацијапредквалификациите
соЧешказаСветскотопрвенствово
Францијаибевдециден:Ќепомогнам
иќепробамдаспроведамнекоимои
идеи,инаситеможниначиниќесе
обидамМакедонијадагозадржикон-
тинуитетотнаголемитенатпреварува-
ња,аакоеможноинаОлимписките
игривоТокио2020.Прватацелјаос-
тваривме,обезбедивмепласманна
СПвоФранција2017.Вторацелние
пласманнаЕПвоХрватска2018.Мис-
ламдекаСПвоФранцијаеидеална,
можебиипоследнашансаданаправи-
мепроменаидаодименаСПсоедна
малкуизменетаселекција.Можебиќе
имарезултат,можебине,тоанеможам
дагогарантирам,нодададемееден
новдух,новстимуланс,новмотив,жел-
базапобеда,тоабигизадоволилолу-
ѓето.Најбитномиештонајодговорни-
телуѓевоРФМмидадоазеленосвет-
лоимирекоадекатиестојатзадмене
заситемоиидеиизамисли,бидејќисе
сигурнидекамојотконкретенплан,а
ипоширокиотконцептзаработа,еза
добротонаракометотвоМакедонија.
Плановитеицелитенигикажавте,

акојепоширокиотконцепт?Далипо
широкиотконцептевсушностваша
тавизијазапреродбанамакедон
скиотракомет?
-Токмутака.Преродбата,апотоаи

одржливиотпросперитетнамакедон-
скиотракометсегамисенајважни.Се
разбира,тоаетежиштетоинаработе-
њетонаРФМ.Вомоментинакриза,
какоовааштоесеганаБалканот,ко-
гаплатитесемали,когаимаголемане-
вработеностипроблемивостопанс-
твотоивоекономијата,мудраземја
морадазнаештотребаданаправи
воспортот.Бииздвоилтрисегменти
одеднавизијавоодноснаунапреду-
вањенаспортот.Прво,многуеважен

Законотзаспорт,новоистовремепо-
добрувањенаинфраструктурата,асо
тоаинаусловитезаработа.Понатаму,
дасеработисомладите.Дасепроиз-
ведуваатдомашнииграчиидасепра-
виздраваселекција,дасеодбератви-
стинскитеталенти.Ипоследно,нонеи
најмалкуважноедасезајакнатнацио-
налнитепрвенства.Акогаќедојдатпо-
добривремињаиќеимаповеќепари
заспортот,тогашќеможемедасенат-
преварувамесофранцуски,англиски
клубови...,иворакометивофудбали
вокошарка.Носега,воваквиуслови,
морадабидемемудри,даинвестира-
мевоинфраструктурата,вопроизводс-
твотонаиграчиивонационалнитепр-

венства,бидејќиаконационалнитепр-
венствасесилни,тогашселекторитеќе
можатдагоодбератнајдобротозаре-
презентациите.
ГосподинеЧервар,штовсушност

значизавасдасебидеселекторна
Македонија?
-Дабидешвомакедонскатарепре-

зентацијазаменеепривилегија.Да
водишрепрезентација е најголем
спортскиуспех.Итоанадситеклупски
резултати.Дазастапувашдвамилиони
жители,Македонци,Турци,Албанци,
Срби,Ромииситештоживеаттука,е
големачестипривилегија.Јапретста-
вувашкултуратанаеденнарод.Видете
јанашатапублика,кадеидасепојави-

>>
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меодсрценавиваатзарепрезентаци-
јата.Тоаносиголемаодговорност.Нај-
првомојатакакотренер,ноизаси-
тештогосочинуваатстручниотштаб
нарепрезентацијатаизаситеиграчи
поединечно,тоаеголемагордост,го-
лемпредизвик,ноиголемаодговор-
ност.Човеккогаќесезафатисооваа
улогаморадаесвесендекатукаима
многуборби,наметнувањенасвои-
теидеиивизии.Номорамдаподвле-
чамдеканееистодасепредводире-
презентацијатанаХрватскаинаМа-
кедонија.Хрватскаеракометнаве-
лесила.Имамголемиискуства.Гиос-
тваривсвоитетренерскисоништака-

котренернасветскипрваци,олимпи-
скитепобеднициидесетициклупски
шампионатиикуп-трофеи.Паралел-
нототренирањенаМеталургинаре-
презентацијатаеголемнапорзаме-
не,нонезависноодкоментаритена
околинатаќепробамдаиздржамида
сијаработамсвојатаработа.Колку
долгоќетраетоанезнам,нододека
сумтукаќеработамкакоштојасмис-
ламдекаенајдоброзамакедонски-
отракомет.Когасиодговорензане-
којаработа,нормалноедадобиваш
икритика,ноеважночовекдарабо-
тиспоредсвојатасовест.Којработии
греши,важноедаседојдедоцелта,а
досегасекогашдоаѓавдоцелта.Така
гледамипонатаму,позитивно.
МногуиграчивоХрватска,аиов

девоМакедонија,невесметаатса
мозатренериселектор,тукуикако
втортаткокојвопроцесотнасекојд
невнотонапорнотренирањеиобра
зуваивоспитува.Наштоседолжи
ваквиотвашпристап?
-Воденешновремедецатапреку

образованиетосеинформираатисе
образуваат,номногумалкусевоспи-
туваат,затоаштодојдоавремињако-
гапрофесоритенесетаквикаквишто
беапред30-40години.Денесспортот
етојштогивоспитувадецата.Имги
развиваработнатаетика,начинотна
однесување,културанапобедаина
пораз,соживотот,другарството.Спор-
тотгиучидецатанаиграинадружење,
назаедничкорадувањеитагување,
безразликананационалната,верска-

таилипартискатаопределбанароди-
телите.Затоаинвестирањетоводеца-
таивоспортотенајдобратаинвести-
ција.Тоаемојотинтеграленпристап
воработатасомладите.Истотакамо-
рамдакажамдекамевоодушевија
условите,идејатаиработатасомлади-
теракометаринаРКИзвиѓач.Тиево
својатасалапокрајтоаштотренираат
ракомет,своитеракометариигидо-
школуваат.Безразликанатоаштоси-
тередовносиодатвошколоилинафа-
култет,восклопнасалатаимаатучил-
ницикадештоклуботимобезбедува
трипатинеделнозадолжителничасо-
випоанглискијазикиинформатика,
бидејќипознавањетонаанглискиот
јазикиработатасокомпјутеризара-
кометаритесееднаквоважникакои
самиоттренинг.Ќесепотрудамнешто
сличнодавоведамикајнас.Морада
сеработисомладите.БеввоНорве-
шка,Шведска,Данска...тиемногура-
ботативложуваатвомладите.Евеќе
виспоменамнеколкупримери.Пове-
ќепатибеввоИсландимезаинтри-
гиракакоИсланднаЕвропскотопр-
венствојапобедиАнглијавофудбал.
Уштеповеќе,Исландбеаолимписки
вицепрвациворакомет,амногумина
однивиграатвоБундеслигата.Игра-
аткошарка,одбојка,ситеспортови.
АИсландимасамо350.000жители.
ВоРејкјавикзборувавсоеднапоста-
рагоспоѓаијапрашавкојаенивна-
татајна?Наредниотденмеоднесево
еденспортскицентарполнсомалиде-
цаод6-7годиникоииграанамалиго-

Преструктуирањеи
подмладувањекако
експериментЧервар
веќеспроведесохрват
скатарепрезентација
предЕП2010(освои
сребро),аоднеодам
наисоМеталург,клуб
вокојсогодинисеима
чувствозамладитеие
инкубаторзанационал
наталигаизамакедон
скатарепрезентација
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ловисомалатопка,безправиланаиг-
ра,носоучењенаетичкиивоспитни
стандарди.Тамуодмалинозегиучат
наработнинавикииградењекара-
ктер.Студентодинаутрово8часотна
факултет.Завршуваво12часот,аве-
ќево13часотодинаработавонекој
маркетиносиовошјеизеленчукзада
добиепари.Оттамуво16часотпро-
должуванадругоработноместо,ита-
муработифизичкаработазаплатаи
во20часотдоаѓанатренинг.Исега
далиодтојиграчможешдаочекуваш
нештокогаќезаигразарепрезента-
цијаилизаклуб?Секако,бидејќиима
огромнаработнаетика.Самиотсефи-
нансира.Имамиуштееденпример
соедномомчештоготренираввоАв-
стрија.Доаѓашенатренингсостарве-
лосипединадожд,ивоеднапригода
јасгопрашав:Падобро,твојоттаткое
доктор,заремнемадоволнопарида
тикупиноввелосипед?Да,ќемикупи
новвелосипед.Кога?Па,налето,та-
ткомимикажадекаќебидамкурир,
ќеразнесувампошта,ќемупомогнам
итојќемиплатиијасќесикупамве-
лосипед.Азамислете,преднекојден
читавовдевоХрватска,паивоСрби-
ја,сѐповеќе„деца“коиимаатипове-
ќеод30годиниживеатсородители-

те.Мамапегла,готви,татоносипари,
атиеживеаткакобегови.Тоанеедо-
бро.Требадагиучимедецатадекамо-
радаработат.Значиовиенавикиќе
морадагименуваме.Требаинаши-
тедецадагинаучимедаработат.Не
саморакомет,тукуидастудираат,да
учат,дапомагаатдома,такатребада
гивоспитуваме.Затоаштоморамда
кажам,одмоетоличноискустводека
јассумчовекодулица,останавбезро-
дителимногумализнамштозначида
сеимаидасенема.Затоасумупорен
инесеоткажувам,затоаштознамшто
значидатибидетешкоизатоатреба
дагиучимедецатадаразмислуваат
штоќебидевоиднина.Дагинаучиме
наработнаетика.Големиграчможе
дабидесамочовеккојсакадарабо-
ти,којескромен,којзнаедасеодне-
суваикојгипочитуваситедруги.Си-
теродителигисакаатдецата,апоне-
когашодголемаљубовнесвеснопра-
вименекоиработикоиселоши.Де-
нешнитедецанесакаатготовиреше-
нија,итиесакаатдамислатсосвоја-
таглава,атоаедобро,доброедаби-
даткреативниииновативни.
Изакрај,каквапоракаќеиспра

титенамакедонскатајавносткако
селекторнамакедонскатарепре

зентација?
-Најпрвинќеимгичеститамново-

годишнитеибожиќнитепразници,ќе
импосакам,какоштотоаовдемногу
сликовитосекажува,касметибери-
ќетвоноватагодина,излезодкриза-
такојајакочимакедонскатадржава
иопштество,воситесфери,економи-
јата,бизнисот,културата,спортот.Раз-
доротмеѓуграѓанитесигоземасво-
јотданок.Редноевеќезанационал-
нитестратегискипрашањадабидепо-
стигнатинационаленконсензус.Аза
менестратегископрашањееиспор-
тотиособеноракометот.Македонци-
тегибиедобарглас.Самокомплимен-
тислушамзамакедонскиотментали-
тет.Тоасечувствителнилуѓе.Нодане
дозволиметаквиотменталитетдаоди
восамодеструкција.Секадеимавже-
штениглави,вополитиката,вомедиу-
мите,исекогашнештоќесеобидатда
срушат.Конечно,данеседозволита-
квитедадобијатглас.Македонијаима
лидери,сериознилуѓекоинемислат
самозасебе,тукуимногупошироко.
Македонијаимапатриоти,имавизи-
онери.Јассумживсведокдеканави-
стинаима.Затоаидојдововде.Успе-
ситесепредМакедонците!Ијасса-
камдабидамделоднив!
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„Стоби“,еднаоднајуспешнитема-
кедонскимодернивинарници,воно-
емвригозаокружирегионалнотопрет-
ставувањенасвојатапремиумлинија
насловенакако„Приватнарезерва“.
Шестеврвнивинаодоваабариксери-
ја,еднобелоипетцрвени,наидоана
воодушевувањевоНовиСад,Белград
ивоБањаЛука.Станувазборзавина-
та„Акација“,„Аура“,„Аксиос“,„Амин-
та“,„Вердо“и„Веритас“.
Целатаселекција,аисекоеодовие

виназасебногиобединуваатвосе-
бесветлостаитоплинатанамакедон-
скотолето,темпераментотнаантички-
тевинари,заводливатаауранадрев-
натаПерсијаипитомостаитоплината
сокоиопиварекатаВардар.Восекое
одовиевинаевткаенобогатствона
мирисиивкусовикакоштосејужното
овошје,карамела,роза,ванила,све-
жопеченлеб,ситноцрвеноовошје...
Освенсорафинираностанавкусо-

вите,селекцијата„Приватнарезерва“

на„Стоби“привлекуваисоелегант-
ниотизгледнасамотопакување.Име-
но,главнаташараеинспириранаод
македонскатафилигранскатрадици-
ја,вокомбинацијаодцрнаисребре-
набојазанагласувањенаминимали-
стичкиотдизајн.
Соситеовиеврвниодликинанајно-

вотобогатствона„Стоби“сезапознаа
голембројпознатиличностиодсрпски-
отјавенживот,надвегала-вечериво
Србија,воНовиСадивоБелград,и
еднавоБоснаиХерцеговина-воБа-
њаЛука,кадештодомаќинбешевин-
скатауредничкана„Стоби“,АнаЈор-
данова.
Новосадскатапромоцијасеодржа

вопознатиотклуб„Ресет“,кадешто
„Стоби“организирашегастрономско
ивинскодоживувањенакоеприсус-

твуваамногубројнипретставницина
стопанскиот,политичкиотиопштес-
твениотживотнаВојводина.Вечерта
бешеумешенспојнамодернатакуј-

„Приватнарезерва“на„Стоби“воБелград,
НовиСадивоБањаЛука

Целатаселекција,аисе
коеодовиевиназасеб
номожеадагидегусти
раатголембројпознати
личностикакоделод
регионалнотопретставу
вањенаовиевина
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на,македонскитетрадиционалниспе-
цијалитетинашефотВлаткоОгненов-
скисопрефинетостанаспецијалниот
винскиизборна„Стоби“.

Промоцијатанавинатаод„Приват-
нарезерва“воБелградбешевопре-
стижната„ВилаЈелена“,кадештона
гала-вечер,воврвнитемакедонски
кулинарскирецептиивовинатана
„Стоби“уживаапознатиличностиод
белградскиотјавенживоткакофуд-
балскаталегендаСавоМилошевиќ,
ТВ-водителкатаСањаМаринковиќ,
потоаМирјанаБобиќ-Мојсиловиќ,Ле-
наБогдановиќ,ДаријанаМихајловиќ,
ИваШтрљиќидр.
ВоБањаЛука,пак,винскатадегу-

стацијавокомбинацијасоврвната
хрананашефотОгненовскиисозву-
цитенаМакедонскатафилхармонија
-квартетотнаПламенкаТрајковска,
сеодржавоелитниотресторан„Ин-
тегра“,на14-откат,одкадештове-
черниотпогледнаградотгонадопол-

ниуживањето.
Промоцијатанановатасеријавина

воСрбијагоозначипочетокотнаовие
шестврвнипроизводина„Стоби“во
регионот,аоттамуинасветскиотпа-
зар,кадешто„Стоби“веќеимасвои
многубројниивернипотрошувачи.
-Покрајмногубројнитенагради,ми-

нататагодинадобивмеиголемброј
препоракиипофалбиодекспертите
завинонареномиранитемедиуми
какоштосе„Вашингтонпост“и„Вол-
стритжурнал“,какоиодсоветниците
завинонакралицатаЕлизабета.Сѐ
штосмепостигналеерезултатнапро-
фесионалностипосветеностинесме
изненадени,нотоанидавамотивда
продолжимедаработимесоуштепо-
големтрудизаложби-речеЈордано-
ванапретставувањето.

„Приватнарезерва“на„Стоби“воБелград,
НовиСадивоБањаЛука



МаријаГеоргиевска,инструкторкапопилатес
востудиото„Мојавежбалница“,тел.071/386-116
Инструкторкатаеоблеченавомоделитена„СпортМ“

Ефективен
зимски
тренинг

Целататежинанателотоја
префрламенаеднатано-
гадодекадругатајаистег-
нуваме,еднатаракаедо-
лупокрајсвитканатанога,
адругатаенагоре.Сооваа

вежбасеистегнуваме

Раширетегинозете
наподиистегнете
гирацетенаназад

Додекалежименаподсосвитканинозерацетеги
поставувамепокрајтелото,истовременогиистегну-
вамерацетенаназад,анозетенанапред

Додека лежиме на
поднозетесенагоре,
арацетепокрајтело-
то. Нозете наизме-
ничногивиткаме

Додекалежименаподед-
натаногајаистегнуваме
нагореијаспуштамена-
долу.Вежбатасеповтору-
ванајмалку10пати

Седнатинаподгидигаменозетенагореподаголод
45степени,рацетегиистегнуваменакајнозете.
Вооваапозицијаедоволнодаостанете20секунди

Седнатинаподгипоставуваменозетенапилатес
топкаипритоагодигамеигоспуштамезадникот Додеканисенозетенатопка,еднатаја

дигаменагореигоспуштамеидигнува-
метелото.Сокренатаногапредизвикува-
медополнителнатежина






