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ДИЈАГНОСТИЧКА 
МИКРОБИОЛОШКА 
ЛАБОРАТОРИЈА
Респираторен систем:

брис од грло и нос
брис од уста (букална лигавица, јазик)
спутум
трахеален и бронхиален аспират
брис од коњуктива и 
брис од надворешен ушен канал

Урогенитален систем:

Кај жени: 
урина
брис од вулва, брис од 
вагина и цервикс за општа 
бактериолошка анализа
одредување на при-
суство на хламидии, ми-
коплазми, уреоплазми и 
Тrichomonas vaginalis во 
соодветни гинеколошки 
материјали 
одредување на при-
суство на листерии и бе-
та-хемолитичен стрепто-
кок од групата Б во текот 
на бременоста 

Кај мажи: 
одредување на при-
суство на бактерии и 
квасници во урина и во 
сперма
брис од препуциум 
брис од гланс 
уретра и материјал од 
простата 
присуство на хлами-
дии, микоплазми и уреоп-
лазми во соодветни гине-
колошки материјали

Дигестивен тракт:

брис од ректум 
фецес за копрокултура 
кандида во фецес 
перианален и цело-
фански брис 
фецес за паразити 
отсуство или при-
суство на крв во фецес 
одредување на при-
суство на Helicobacter 
pylori во фецес (знак на 
акутна инфекција предиз-
викана со оваа бактерија) 
Rota и Adeno вируси 
во фецес 
присуство или отсуство 
на токсинот А, токсинот Б и 
GDH на Clostridium diffi  cile 
во фецес

Примероци 
од меките ткива:

брис од кожа, акни, 
пустули 
брис од рана, пунктат, 
аспират или некротично 
ткиво од рана и од гној
зглобна или сино-
вијална течност 
перикардна, плеврал-
на или перитонеална теч-
ност 
ликвор

Имунолошки тестови:

хепатитис А, Б и Ц 
сида 
TORCH - Toxoplasma 
IgG, IgM и AVIDITY, Rubeola 
IgG и IgM, Cytomegalovirus 
IgG, IgM и AVIDITY II, 
Epstein-Barr virus, Varicella-
Zoster вирус
Rota и Adeno вируси 
Helicobacter pylori IgG
токсини на 
Clostridium diffi  cile 

Д-р сци. мед. Снежана Ивиќ-Колевска
специјалист микробиолог

Микробиолошката 
лабораторија на 
ПЗУ „Ре-Медика“ 
директно учествува 
во дијагностиката, 
следењето и 
спречувањето на 
интрахоспиталните 
инфекции и појава 
на резистенција кон 
определени антибиотици 
„VITEK 2 Compact 15“, 
BioMerieux, Франција).
Кај хоспитализираните 
болни може да се направи 
бактериолошка анализа 
на хемокултура со 
автоматизиран апарат 
за брза детекција на 
присуство на бактерии 
во крв „BacT/Alert 3D“, 
BioMerieux, Франција.

Имунолошките тестови се 
прават на апаратот „VIDAS “, 

BioMerieux, Франција.
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Ше ќер на та бо лест или ди-
ја бе те сот е ме та бо лич но 
за бо лу ва ње кое се ка ра-
кте ри зи ра со хи перг ли-

ке ми ја т.е. по ка че но ни во на гли ко за 
во кр вта. Ин су ли нот кој го соз да ва пан-
кре а сот е ос но вен хор мон, а тој го ре-
гу ли ра вле гу ва ње то на гли ко за од крв 
во нај го лем број кле тки ка де што се ко-
ри сти ка ко из вор на енер ги ја и го одр-
жу ва нор мал но то ни во на ше ќер во кр-
вта. За тоа не го ви от не до стиг или на ма-
ле на осет ли вост на ре цеп то ри те за ин-
су лин е при чи на за по ја ва на раз ни об-
ли ци на ди ја бе тес.

Же на та мо же да има ди ја бе тес и пред зач ну ва ње то, но 
и да го до бие во те кот на бре ме но ста. И во два та слу чаи 
има ри зик за мај ка та, за фе ту сот и за но во ро ден че то, 
па за овие же ни е по треб но сле де ње и со од ве тен трет ман 
од тим на ле ка ри. За тоа што зна чи ова за бо лу ва ње за 
бре ме на та же на и за бе бе то, ка ко на вре ме да се открие 
и ка ко тие да се за шти тат ни збо ру ва д-р Ја дран ка 
Жи вко виќ, пе ди ја тар во „Ре-Ме ди ка“

Ди ја бе тес во бре ме но ста 
- ри зик и за бе бе то

Д-Р ЈАДРАНКА ЖИВКОВИЌ
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Во ка кви об ли ци мо же да се ја ви ди ја бе-
те сот во те кот на бре ме но ста? 
Мо же да се ја ви во два об ли ка: пре ге-

ста ци ски и ге ста ци ски ди ја бе тес. Пре ге-
ста ци ски от ди ја бе тес по стои уште пред 
за бре ме ну ва ње то. Ге ста ци ски от ди ја бе-
тес се де фи ни ра ка ко оште те на то ле ран-
ци ја на гли ко за, ко ја прв пат се за бе ле-
жу ва во те кот на бре ме но ста.
Иа ко и во два та слу чаи по стои ин то ле-

ран ци ја на гли ко за, пре ге ста ци ски от и 
ге ста ци ски от ди ја бе тес се со се ма раз-
лич ни со стој би. Пре ге ста ци ски от прет-
ста ву ва со стој ба со ви сок ри зик за мај-
ка та и фе ту сот (но во ро де но то). Ло ша та 
ре гу ла ци ја на ше ќе рот пред за бре ме-
ну ва ње то и во те кот на ор га но ге не за-
та (пр ви те три ме се ци од бре ме но ста) 
го зго ле му ва ри зи кот за по ја ва на мал-
фор ма ции на пло дот. Че сти те комп ли ка-
ции што мо жат да се ја ват (пред вре ме-
но по ро ду ва ње, де ца со ма ла ро дил на 
те жи на, па ду ри и смрт на фе ту сот) ба-
ра ат че ста кон тро ла на фе ту сот и на мај-
ка та во те кот на бре ме но ста. Нај че сто 
се ле ку ва со ин су лин.
Нас про ти ова, ге ста ци ски от ди ја бе-

тес нај че сто се ја ву ва во вто ро то три ме-
сеч је од бре ме но ста, по ор га но ге не за-
та, по ра ди што и не пре диз ви ку ва мал-
фор ма ции. Се ја ву ва кај же ни кои до то-
гаш не ма ле проб лем со ше ќе рот. Ко га 
ќе се открие, се тре ти ра глав но со ди е-
та. И по крај по лес на та фор ма, и овој ди-
ја бе тес мо же да до ве де до мно гу број ни 
комп ли ка ции.
Ге ста ци ски от ди ја бе тес не е ре тка по ја-

ва во бре ме но ста.
Око лу 4 от сто од бре ме ни те же ни до-

би ва ат ге ста ци ски ди ја бе тес, што е 100 
па ти по ве ќе од бро јот на бре ме ни же ни 
со пре ге ста ци ски ди ја бе тес. Тој по по ро-
ду ва ње то мо же да ис чез не (во о би ча е но 
6 не де ли по тоа) или да пре ми не во по-
сто јан об лик на бо ле ста - ди ја бе тес тип 
2 (кај 20-50 от сто од же ни те).
Да ли бре ме ни те пра ват про вер ки за ге-

ста ци ски ди ја бе тес?
Кај овој тип ди ја бе тес проб ле мот е 

што труд ни ца та не ма ни ка кви те го би, па 
не ре тко ге ста ци ски от ди ја бе тес оста ну-
ва не ди јаг но сти ци ран. По ра ди тоа, кај 
се ко ја бре ме на же на се пре по ра чу ва 
те сти ра ње за ге ста ци ски ди ја бе тес по-
ме ѓу 24-та и 28-та не де ла на бре ме но-
ста, за да се утвр ди евен ту ал но по сто е-
ње на ви сок ше ќер во кр вта по оп то ва-
ру ва ње со гли ко за.

Ка кви комп ли ка ции мо жат да се ја ват кај 
но во ро ден чи ња та од мај ки кои има ат ге ста-
ци ски ди ја бе тес?
До кол ку на вре ме не се ди јаг но сти ци-

ра не го во то по сто е ње или не се кон тро-
ли ра и ле ку ва пра вил но, мо же да се ја-
ват мно гу број ни комп ли ка ции кај но во-
ро ден че то. 

Пр во, мо же да се по ја ват проб ле ми со 
ди ше ње то по ра ди не зре лост на бе ли те 
дро бо ви, по че сто по ра ди пред вре ме но 
по ро ду ва ње, но и по ра ди хи пе рин су ли-
не ми ја та кај пло дот (ко ја е при чи на за 
не зре ло ста на бе ли те дро бо ви), ду ри и 
кај тер мин ски до но се ни но во ро ден чи-
ња. Исто та ка, мо же да се слу чи на ру-
шу ва ње во фе тал ни от раст или ма кро-
со ми ја - кру пен плод. Име но, ви шо кот 
гли ко за во кр вта на мај ка та пре ку по-
стел ка та пре ми ну ва во кр вта на фе ту-
сот, по ра ди што фе тал ни те кле тки поч ну-
ва ат да про из ве ду ва ат по ве ќе ин су лин 
откол ку што е по треб но, а со тоа ви шо-
кот гли ко за се та ло жи ка ко мас но тки во 
и тоа нај че сто на ли це то и на тру пот, што 
му да ва ка ра кте ри сти чен изг лед на но-
во ро ден че то - Ку шин го и ден изг лед. Ко-
жа та му е мно гу цр ве на, круп но е, со тр-
ка лез но ли це и кра ток врат. Има ре ла-
тив но ма ла гла ва во од нос на те ло то, со 
наз на че но по ткож но мас но тки во.      >>

Прог но за та, ко га 
ста ну ва збор за 
ди ја бе тес во бре-

ме но ста, е до бра ко га пред, 
за вре ме и по бре ме но ста 
се спро ве ду ва со од вет на 
гри жа за мај ка та и за де те то. 
До кол ку не е кон тро ли ран, 
ви со ка е стап ка та на смрт-
ност и за бо лу ва ња
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Исто та ка, че сти се и ро дил ни те тра у-
ми. Кај овие де ца, по ра ди нив на та го ле-
ми на, по ро ду ва ње то мо же да е отеж на-
то до кол ку е спон та но. Нор мал но, нај го-
лем дел од те ло то е гла ва та и до кол ку таа 
по ми не низ ро дил ни от ка нал, дру ги от дел 
од те ло то лес но по ми ну ва. Де ца та од мај-
ки со ди ја бе тес, по ра ди спе ци фич но то 
де по ни ра ње на ма сти те има ат ши ро ки 
ра ме ни ци, по ра ди што кај нив се че сти 
ро дил ни те тра у ми ка ко: искр ше ни ца на 
клуч на та ко ска, па ре за или па ра ли за на 
нер ви те на ли це то или на ра мен нер вен 
сплет, ке фал хе ма том - оток на гла ва. Не-
ко гаш отеж на то то по ро ду ва ње мо же да 
би де при чи на за асфи кси ја, ко ја мо же да 
до ве де до цен трал ни оште ту ва ња и ас-
пи ра ци ја на ме ко нијл на та око луп ло до-
ва во да со проб ле ми во ди ше ње то. Тоа 
се со стој би кои ба ра ат ин тен зи вен трет-
ман и се со ви сок ри зик по здрав је то и 
жи во тот на но во ро де но то. За тоа, не ре-
тко овие де ца се ра ѓа ат со цар ски рез, со 
што се из бег ну ва ат овие комп ли ка ции.
Хи пог ли ке ми ја - ка ко со стој ба на ни ска 

кон цен тра ци ја на ше ќер во кр вта по ра-
ѓа ње то е че ста кај овие де ца. Ако фе ту-

сот е из ло жен на ви со ки кон цен тра ции 
на гли ко за од мај ка та, по не кое вре ме 
поч ну ва да про из ве ду ва са мо стој но ин-
су лин (хи пе рин су ли не ми ја). По по ро ду-
ва ње то, кај но во ро ден че то па ѓа кон цен-
тра ци ја та на гли ко за во кр вта - не ма при-
лив на гли ко за од мај ка та, а има ви со ки 
вред но сти на цир ку ли рач ки ин су лин, кој 
е при чи на та за оваа со стој ба. Хи пог ли ке-
ми ја та мо же да би де асимп то мат ска, а 
се пак да до ве де до трај ни не вро ло шки 
оште ту ва ња. За тоа кај овие де ца по ра-
ѓа ње то за дол жи тел но се ме ри ше ќе рот 
во кр вта, за да се ин тер ве ни ра вед наш 
до кол ку има по тре ба.
Хи по кал це ми ја и хи по маг не зи ме ја се 

исто та ка че сти еле ктро лит ни на ру шу ва-
ња што се сре ќа ва ат кај овие де ца, па 
ба ра ат сле де ње и трет ман до кол ку де те-
то има симп то ми.
Мо же да се ја ви и по ли ци те ми ја, го ле-

ма ви скоз ност на кр вта по ра ди зго ле мен 
број цр ве ни крв ни зрн ца, ко ја се ма ни-
фе сти ра со мно гу цр ве но обо е на ко жа, 
а не ко гаш и со проб ле ми во ди ше ње то. 
По ра ди тоа кај овие де ца, по про то кол, се 
пре по ра чу ва одре ду ва ње крв на сли ка.

Овие но во ро ден чи ња че сто има ат жол-
ти ца.
Да, че сто па ти има ат жол ти ца - жол та 

бо ја на ко жа та ко ја е пре диз ви ка на од 
зго ле ме ни вред но сти на би ли ру бин, пиг-
мент кој се ја ву ва ка ко ре зул тат на рас па-
ѓа ње на цр ве ни те крв ни зрн ца, чиј број 
нај че сто е по го лем кај нив. Мно гу но во-
ро ден чи ња има ат жол ти ца, но таа е по че-
ста до кол ку мај ка та е со ди ја бе тес.
Хи пер тро фич на та ми о кар ди о па ти ја е 

исто та ка мно гу че ста ка ко ре зул тат на де-
по ни ра ње гли ко ген (се соз да ва при ви-
со ки кон цен тра ции на гли ко за во кр вта) 
во ср це ви от му скул. Обич но е асимп то-
мат ска и спон та но по ми ну ва за 8-12 не-
де ли. Ба ра ехо граф ска кон тро ла по ра ѓа-
ње, а не ко гаш и со од вет на те ра пи ја, спо-
ред ин ди ка ци ја.
Ка ко се ле ку ва ат бе би ња та?
Ле ку ва ње то за ви си од со стој ба та на 

но во ро ден че то, од при сут ни те на ру шу-
ва ња и од симп то ми те. По треб но е уште 
пред по ро ду ва ње то да се про це ни ри-
зи кот од раз вој на комп ли ка ции и да се 
обез бе ди со од ве тен трет ман - ин тен зив-
на не га ко ја по драз би ра згри жу ва ње на 
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Кол ку љу бов, тр пе ние и жел ба се по-
треб ни да се вло жи за да се ста не до ка-
жан пе ди ја тар? 

- Отсе ко гаш сум са ка ла де ца, но се-
бе си не се за мис лу вав во уло га на ле-
кар-пе ди ја тар. Во пер и о дот пред да 
сту ди рам не мав јас на ви зи ја за мо-
ја та ид на про фе си ја, та ка што де лум-
но во из бо рот вли ја е ја и мо и те ро ди-
те ли. По си те овие го ди ни на го ле мо 
жр тву ва ње по ме не и по це ла та мо ја 
фа ми ли ја мо жам да ка жам де ка не 
сум по гре ши ла. Уче ње то ми бе ше за-
до волс тво, а пот тик ми бе ше сил на та 
жел ба да го ос тва рам она што го за-
цр тав - да ра бо там со нај чув стви тел на та, но и најб ла го дар на та по пу ла ци ја, де ца та. Ко га ја са ка те сво ја та про фе си ја и 
ко га ја ра бо ти те со го лем елан, ус пе хот е не из бе жен.
Да се ра бо ти со нај ма ли те и најм ла ди те е огром на од го вор ност, но си гур но има и свои пред но сти.
- Нај ма ли те и нај бес по мош ни те па ци ен ти на кои им е по треб на на ша по мош се де ца та. Но во ро ден чи ња та не зна ат ни да 

збо ру ва ат, не мо жат да ни ка жат ка ков проб лем има ат, што ја пра ви на ша та ра бо та уште по те шка и по од го вор на. Пре че-
ку ва ње то на но во ро ден чи ња та по ра ѓа ње то за да им се да де вед наш пр ва по мош до кол ку е по треб но (ре а ни ма ци ја, ста-
би ли за ци ја и ле ку ва ње) е на ше се којд не вие. Ту ка се и кон та кти те со ро ди те ли те, нив на еду ка ци ја за по на та мош на гри жа 
око лу но во ро ден чи ња та, ка ко и ам бу лант ски кон тро ли по ис пи сот. По треб но е го ле мо тр пе ние во ра бо та та со де ца. Тре ба 
да си мно гу уме шен во ос ло бо ду ва ње на нив ни от страв. Прег ле дот тре ба да се сфа ти ка ко игра, а не ка ко не што не у ба во 
што ќе би де прос ле де но со пла че ње. На овој на чин се соз да ва го ле ма до вер ба и по вр за ност со ро ди те ли те, но и со де ца-
та, што е и при чи на што го лем дел од нив оста ну ва ат на ши па ци ен ти мно гу го ди ни по нив но то ра ѓа ње. Го ле ма ра дост е ко-
га ќе ги ви диш ре зул та ти те од сво ја та ра бо та, нас ме вка та на де ца та и бла го дар но ста во очи те на ро ди те ли те.

Дет ска та нас ме вка - нај го ле ма мо ти ва ци ја
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но во ро ден че то во ин ку ба тор, ин фу зи о на 
те ра пи ја, мо ни то ри ра ње на ви тал ни па-
ра ме три, мо же би и рес пи ра тор на под др-
шка или ор ди нар на, обич на не га, во за-
вис ност од со стој ба та на но во ро ден че то.
По ра ди тоа, не по сред но по ра ѓа ње-

то на но во ро ден че то се пра ват по ве ќе 
ис ле ду ва ња за про це на на не го ва та со-
стој ба, ка ко на при мер: комп лет на крв-
на сли ка, кон цен тра ци ја на ше ќер во кр-
вта, кон цен тра ци ја на кал ци ум, маг не-
зи ум, кон цен тра ци ја на би ли ру би нот, га-
со ви во ар те ри ска та крв, а кај не кои де-
ца со отеж на та адап та ци ја по ра ѓа ње то 
и ренд ген ска та сним ка со ул траз ву чен 
прег лед на ор га ни те.
Ка ков трет ман им да ва те на но во ро ден-

чи ња та?
Се про ве ру ва да ли има ро дил ни по-

вре ди (во слу чај на по вре да сле ду ва кон-
сул та ци ја со ор то пед до кол ку има по тре-
ба од не ка ков трет ман), се сле ди ка ква 
е рес пи ра тор на та функ ци ја и по по тре ба 
се да ва под др шка со кис ло род, а по по-
тре ба се ста ва и на кон ти ну и ран по зи ти-
вен при ти сок. Исто та ка, по че сто се кон-
тро ли ра ни во то на гли ко за во кр вта (де-
ца та мо же да се пос па ни со слаб реф лекс 
на ци ца ње, да има ат епи зо ди на пре ки-
ну ва ње на ди ше ње то - ап неи, а мо же да 
има ат и гр че ви - кон вул зии ка ко ре зул тат 
на по ни зок ше ќер) и еле ктро ли ти те, а се 
ко ри ги ра ат по про то кол. До кол ку се по ја-
ви жол ти ца, ви со ки те вред но сти на би ли-
ру би нот во кр вта, спо ред со од ве тен про-
то кол, се тре ти ра ат кон зер ва тив но, со по-
себ ни свет ла - фо то те ра пи ја. Се ко ја ано-
ма ли ја вид ли ва или ди јаг но сти ци ра на со 
ул траз вук, до кол ку има по тре ба, се прос-

ле ду ва со дет ски хи рург.
Ка ква е прог но за та?
Прог но за та е до бра ко га пред, за вре-

ме и по бре ме но ста се спро ве ду ва со од-
вет на гри жа за мај ка та и за де те то. До-
кол ку ди ја бе те сот не е кон тро ли ран, стап-
ка та на смрт ност е ви со ка (нај че сто по-
ра ди не зре лост на бе ли те дро бо ви и ано-
ма лии, и за бо лу ва ња не по сред но по ра-
ѓа ње то).
Во од нос на дол го роч на та прог но за, 

до 50 от сто од мај ки те со ге ста ци ски ди-
ја бе тес и 2-3 про цен ти од нив ни те но во-
ро ден чи ња мо же да до би јат ди ја бе тес 
во след ни те 15 го ди ни (се мис ли за слу-
чаи со не ре гу ли ран ди ја бе тес). Кај не-
кон тро ли ран ге ста ци ски ди ја бе тес во 
по доц неж ни от пер и од, не кои од де ца-
та мо же да има ат проб лем со го во рот и 
уче ње то. Кај овие де ца по стои скло ност 
и кон обе зи тас, де бе ле е ње. 
Што го во ри ва ше то искус тво?
Бла го да ре ние на по до бро то во де ње 

на па ци ен тки те со пре ге ста ци ски ди ја бе-
тес од ен до кри но ло зи те и по до бро то аку-
шер ско откри ва ње и во де ње на ге ста ци-
ски от ди ја бе тес, се за бе ле жу ва на ма лу-
ва ње на комп ли ка ци и те и кај мај ка та и 
кај но во ро ден че то. Да на пом нам де ка 
во де ње то на овие бре ме но сти е мул ти-
дис цип ли нар но. Тоа вклу чу ва ен до кри-
но лог, не фро лог и офтал мо лог по по тре-
ба, со кои се пра ти со стој ба та на же на та 
и, се ка ко, ги не ко лог за ан те и ин тра пар-
тал но во де ње на бре ме но ста.
Што ќе ги со ве ту ва те бре ме ни те од гле ди-

ште на пе ди ја тар?

Пла ни ра на та бре ме ност и че сти те и 
ра но за поч на ти те кон тро ли во те кот на 
бре ме но ста, со осо бе но вни ма ние на 
ни во то на ше ќер во кр вта, ја по до бру-
ва прог но за та на ис хо дот на бре ме но-
ста. На овој на чин се на ма лу ва ат комп-
ли ка ци и те и кај мај ка та и кај но во ро-
ден че то.

Кај вас се ко гаш има мно гу па ци ен ти. 
Што по на пор ни от ден? 

- За жал имам мно гу мал ку сло-
бод но вре ме. По ра но ми бе ше по-
те шко, ко га беа ма ли де ца та. Се га 
се ве ќе офор ме ни лич но сти, са мо-
стој ни, што ми да ва про стор да си 
по све там мал ку вре ме на се бе. Ме 
ис пол ну ва ат сит ни те не шта. Уба ви-
от пог лед од те ра са та, ка фе то со мо-
и те при ја тел ки, про ше тки те во при-
ро да. Мно гу че сто одам на опе ра, ба-
лет, те а тар. Но се пак најм но гу од с� 
ужи вам во друш тво на мо е то се мејс-
тво, ко га најм но гу ги пол нам ба те ри-
и те со енер ги ја ко ја ми е по треб на 
за мо е то про фе си о нал но ра бо те ње.

По ве ќе то ро ди те ли пред да го до не-
сат де те то на ле кар чи та ат и про ве ре-
ни и не про ве ре ни ин фор ма ции на Ин-
тер нет. Се слу чу ва ли че сто освен да го 
ле ку ва те де те то да мо ра и да ги сми ру-
ва те ро ди те ли те?

- Да, тоа во де неш ни от жи вот с� 
по ве ќе е за ста пе но. Се га, со при-
стап но ста до Ин тер нет, го лем број 
ин фор ма ции се до стап ни до си те 
ро ди те ли. Има ро ди те ли кои по сто-
ја но ги пре ли сту ва ат ин тер нет-стра-
ни ци те и ба ра ат од го во ри за нај раз-
лич ни проб ле ми со кои се со о чу ва 
нив но то де те. Не ре тко се слу чу ва да 
има ат од на пред под го тве ни од го во-
ри по одре де ни пра ша ња, па ду ри 
ја зна ат и по треб на та те ра пи ја за 
ле ку ва ње. Та кви те ро ди те ли мал ку 
по те шко мо же те да ги раз у бе ди те 
во нив ни те ста во ви, но до вер ба та 
што ја има ат стек на то во нас мно гу 
по ма га и на крај, глав но, ги по чи ту-
ва ат на ши те со ве ти.

Ра бо та и со 
ро ди те ли те

Се мејс тво то 
- из вор на енер ги ја

Со внукот Илин 
и ќерката Кристина
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Че сти на стин ки прос ле де ни со 
сил на бол ка во гр ло то, гној-
ни че по ви на крај ни ци те, т.е. 
гној на ан ги на, не при ја тен 

здив, отеж на то ди ше ње, ‘рче ње, ноќ-
на ап неа, се си ту а ции со кои ре чи си 
се ко гаш се по ста ву ва пра ша ње то да-
ли е нај до бро да се из ва дат крај ни ци-
те или ла сер ски да се на ма ли нив на-
та го ле ми на, а со тоа ќе има ли ор га-
низ мот фил тер и иму но ло шка за шти-
та, да ли е ви стин ско вре ме за опе ра-
ци ја, да се од ло жи или да се пра ви, ка-
ко таа изг ле да итн. 
Д-р Вес на Пе тре ска-Ду ков ска, ото-

ри но ла рин го лог и хи рург во „Ре-Ме ди-

ка“, об јас ну ва де ка крај ни ци те се опе-
ри ра ат са мо то гаш ко га тоа струч но ќе 
го по твр ди до ктор-спе ци ја лист ото ри-
но ла рин го лог и е нај бит но тоа што не 
мо ра се ко гаш це лос но да се от стра нат. 
По сто јат ла сер ски ме то ди за нив но на-
ма лу ва ње или ре дук ци ја, при што по 
ин тер вен ци ја та оста то кот од здра во-
то тон зи лар но тки во про дол жу ва да ја 
из вр шу ва иму но ло шка та функ ци ја во 
ор га низ мот. 
По стои ли мож ност за по вто рен по-

раст на ве ќе от стра не то то тон зи лар но 
тки во? Да, по стои, во 2 про цен ти од 
слу ча и те до а ѓа до по втор на ре ге не ра-
ци ја на тон зи ли те (крај ни ци те), но мно-

На ма лу ва ње или Крај ни ци те се опе ри ра-
ат са мо то гаш ко га тоа 
струч но ќе го по твр ди 
до ктор-спе ци ја лист ото-
ри но ла рин го лог. Опе-
ра ци ја та за ва де ње на 
крај ни ци те, или тон зи ле-
кто ми ја, се из ве ду ва на 
не кол ку на чи ни - со кла-
сич на лад на хи рур ги ја и 
ла сер ски со ди о ден или 
CO2-ла сер. На ма лу ва-
ње то - тон зи ло то ми ја та, 
пак, се пра ви иск лу чи во 
со ла сер
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гу е по го ле ма бе не фи ци ја та од нив на 
ре дук ци ја откол ку от стра ну ва ње при 
по ста ву ва ње пра вил на ин ди ка ци ја.

- Ко га ве лам ус ло ви, мис лам на ре-
шен проб лем со кли ма ти за ци ја та, од-
нос но ла де ње то. Не по стои пер и од или 
се зо на за ва де ње на крај ни ци те. Нај-
важ но е да не ма кон тра ин ди ка ции од 
ти пот епи де мии, ви рус ни за бо лу ва ња, 
мор би ли, ва ри че ла - ве ли д-р Пе тре ска-
Ду ков ска. 
Да ли до кто рот ќе ги из ва ди или са мо 

ќе ги на ма ли крај ни ци те за ви си од не-
кол ку пре дус ло ви. 

- Ин ди ка ции за ва де ње на крај ни ци-
те се че сти и по втор ли ви ан ги ни и тоа 

по ве ќе од 4-5 го диш но, по тоа ако се 
ди јаг но сти ци ра ма лиг но за бо лу ва ње, 
пер и тон зи лар ни ап це си и жа ри ште на 
ба кте рии. На ма лу ва ње се пра ви кај 
хи пер тро фи ра ни, зго ле ме ни крај ни-
ци кои не бо ле ду ва ат, ме ѓу тоа пре диз-
ви ку ва ат гу ше ње, ме ха нич ка фа рин-
ге ал на оп струк ци ја, по вто ру вач ки тон-
си ли ти си, не при ја тен здив и оп струк-
ции кои вли ја ат на нор мал ни те фи зи-
о ло шки функ ции, од нос но нај че сто кај 
бо ле ста ти вок уби ец или ноќ на ап неа - 
об јас ну ва д-р Пе тре ска-Ду ков ска. 
Опе ра ци ја  та за ва де ње на крај ни ци-

те, или тон зи ле кто ми ја, се из ве ду ва на 
не кол ку на чи ни - со кла сич на лад на хи-

рур ги ја и ла сер ски со ди о ден или ЦО2-
ла сер. На ма лу ва ње то - тон зи ло то ми ја, 
пак, се пра ви иск лу чи во со ла сер. Д-р 
Пе тре ска-Ду ков ска об јас ну ва де ка на-
ма лу ва ње то мо же да се из ве де на два 
на чи на. Ед ни от е на ма лу ва ње на го ле-
ми на та на са ми те крај ни ци, а дру ги от е 
т.н. ла сер ска ва по ри за ци ја на крип ти-
те на крај ни ци те кои се пол нат со хра-
на и та ка се соз да ва не при ја тен ми рис. 
- Ла сер ска та ин тер вен ци ја има не кол-
ку пред но сти пред кла сич на та. На ма ле-
но е гу бе ње то на крв при опе ра ци ја та, 
бол ка та е све де на на ми ни мум, вре ме-
то на по сто пе ра тив ни от пре стој во бол-
ни ца е скра те но, а скра те но е и вре ме-
то на за креп ну ва ње на па ци ен тот. Со 
по ја ва та на ла сер ска та тех но ло ги ја во 
ото ри но ла рин го ло ги ја та се соз да доа 
мож но сти за на ма лу ва ње на ри зи ци-
те при ин тер вен ци и те, а при тоа се нај-
де ком про мис во за чу ву ва ње то на ос-
нов на та иму но ло шка функ ци ја на крај-
ни ци те, се на ма ли ја бо ле ду ва ња та и се 
уна пре ди раз во јот во дет ска та во зраст 
- до да ва д-р Пе тре ска-Ду ков ска

Ла сер ска та ин тер вен ци ја има 
по ве ќе пред но сти пред кла сич на-
та хи рур ги ја. На ма ле но е гу бе ње-
то на крв, бол ка та е све де на на 

ми ни мум, вре ме то на пре стој во 
бол ни ца е скра те но, а и вре ме то 
на за креп ну ва ње на па ци ен тот
Д-р Вес на Пе тре ска-Ду ков ска, 

ото ри но ла рин го лог-хи рург

ва де ње на крај ни ци те?
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Хи сте ро ско пи ја е ед но став на 
ен до скоп ска ме то да со ко ја 
се ви зу а ли зи ра ат и ева лу и ра-
ат цер ви кал ни от ка нал и шуп-

ли на та на ма тка та. Пре ку хи сте ро ско-
пот, ве ли д-р Сне жа на Стој ков ска, ги не-
ко лог во „Ре-Ме ди ка“, се до би ва јас на 
сли ка на екран со ко ја мо же да се ви-
зу а ли зи ра ат си те не пра вил но сти и па-
то ло шки про ме ни. Нај че сти при чи ни 
по ра ди кои се пра ви хи сте ро ско пи ја 
се ул траз вуч но ди јаг но сти ци ран по лип 
на ма тка та, суб му ко зен ми ом, при сус-
тво на ту ѓо те ло, вро де ни ано ма лии на 
ма тка та ка ко пре гра да или Т-об лик, по-
ја ва на не пра вил ни кр ва ве ња кои ба-
ра ат до пол ни тел ни ис пи ту ва ња, кај па-
ци ен тки кои ле ку ва ат неп лод ност и сл.

- Хи сте ро ско пи ја се пра ви по за вр-
шу ва ње то на мен стру ал ни от цик лус 
во пр ви те од 6 до 10 де на. Во на ша-
та бол ни ца, хи сте ро ско пи и те се пра-
ват во опе ра ци о на са ла - об јас ну ва до-
ктор ка та. 
По твр де но е, ве ли таа, де ка хи сте ро-

скоп ски от опе ра ти вен трет ман на суб-
му ко зен ми ом, по лип, пре гра да на ма-
тка, Ашер ман син дром, ги зго ле му ва 
стап ки те на за бре ме ну ва ње и на жи-

во ро де но де те. 
- Овие опе ра тив ни ин тер вен ции се 

пре по ра чу ва ат пред пла ни ра ње то на 
се мејс тво кај брач ни от пар, ка ко и 
пред ин се ми на ци ја или за поч ну ва ње 
со по стап ка за ин ви тро-оп ло ду ва ње - 
ве ли д-р Стој ков ска.

ХИ СТЕ РО СКО ПИ ЈАХИ СТЕ РО СКО ПИ ЈА
неј зи на та уло га при неј зи на та уло га при 
ин ви тро-оп ло ду ва њеин ви тро-оп ло ду ва ње  
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Нај че сти при чи ни за хи сте ро ско пи ја 
се по лип на ма тка та, суб му ко зен ми-
ом, при сус тво на ту ѓо те ло, вро де ни 
ано ма лии на ма тка та ка ко пре гра да 
или Т-об лик, по ја ва на не пра вил ни 
кр ва ве ња кои ба ра ат до пол ни тел ни 
ис пи ту ва ња, кај па ци ен тки кои 
ле ку ва ат неп лод ност

Ен до ме три јал ни от по лип и суб му коз ни от ми ом се бе ниг ни ту мо ри кои нај-
че сто се со маз на по вр ши на, ме ки се по стру кту ра и лес но под виж ни, со раз-
лич ни ни јан си на ро зо ва бо ја. Мо жат да до стиг нат нај раз лич на ве ли чи на и 
ре тко се не кро тич ни. 

- Со сво ја та го ле ми на ја де фор ми ра ат шуп ли на та на ма тка та и неј зи на та 
слуз ни ца. Ка ко ре зул тат на тоа мо жат да да дат не пра вил ни кр ва ве ња и да 
до ве дат до неп лод ност. Име но, исти те ја на ру шу ва ат сре ди на та и при ем чи-
во ста на слуз ни ца та на ма тка та за ем бри он и на тој на чин вли ја ат врз про-
це сот на ре чен имп лан та ци ја, кој е клу чен за по стиг ну ва ње ус пеш на бре ме-
ност - ве ли д-р Стој ков ска.

Трет ман на суб му ко зен ми ом 
и на ен до ме три ја лен по лип
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Ин тер на ци о нал ни те екс пер ти, ве ли д-р Стој-
ков ска, се мно гу кон тра ди ктор ни во нив ни-
те ста во ви и из ја ви за трет ман на ма тка со ди-
јаг но сти ци ра ни кон ге ни тал ни ано ма лии ка-
ко пре гра да на ма тка (сеп тум). Не ма ни кон-
сен зус за стра те ги ски трет ман на иста та. 
- На ше то искус тво и искус тво то на по ве ќе европ-
ски цен три за ин ви тро-фер ти ли за ци ја – ИВФ, по-
ка жа де ка трет ма нот на пре гра ди те на ма тка-
та, на пра вен пред за поч ну ва ње со по стап ка та 
за ве штач ко оп ло ду ва ње но си по го ле ми шан-
си за кли нич ка бре ме ност и стап ка на жи во ро-
де но де те со зна чи тел но на ма лу ва ње на стап-
ка та на абор ту си и стап ка та на пред вре ме ни 
по ро ду ва ња во од нос на па ци ен тки ка де што е 
утвр де но по сто е ње на пре гра да, а таа не е тре-
ти ра на. Пред за поч ну ва ње со хи сте ро скоп ски-
от трет ман, до бро е да се на пра ви 3Д-ул траз ву-
чен прег лед, а во одре де ни слу чаи и до пол ни-
тел на ди јаг но стич ка ла па ро ско пи ја за да се да-
де ко неч на про це на на ти пот на ано ма ли ја та - 
об јас ну ва таа.

Зго ле му ва ње на мож но ста за бре ме ност
Збир ни от ре зул тат од 5 сту дии на пра-

ве ни во пер и од од 2003 до 2006 годи-
на по ка жа де ка хи сте ро ско пи ја та мо-
же да ја зго ле ми стап ка та на за бре ме-
ну ва ње ду ри и во слу чаи ко га на о дот 
од по стап ка та е уре ден. 

- По но ви те сту дии по ка жаа де ка не-
ма уло га при пр ви от обид за ин ви тро-
оп ло ду ва ње, во иск лу чок са мо ко га па-
ци ен тка та е не со од вет но ева лу и ра на 
пред за поч ну ва ње со по стап ка та за 
ИВФ - ве ли д-р Стој ков ска. Пос лед на-
та го ди на, сту ди ја та TROPHY на пра ве-
на од Ру ди Кам по, ед но од нај поз на ти-
те свет ски ими ња во ре про ду ктив на та 
ме ди ци на, кај па ци ен тки со од 2 до 4 
прет ход но не ус пеш ни ИВФ оста на рам-
но душ на во ко рист на хи сте ро ско пи ја-
та пред за поч ну ва ње со ИВФ. Во оваа 
сту ди ја би ле вклу че ни 750 па ци ен тки 
под 38 го ди ни, со прет хо ден уре ден ул-
траз ву чен на од и кај кои во прет ход ни-
те оби ди на ИВФ се вра те ни ква ли тет-
ни ем бри о ни во те кот на ем бри о тран-
сфе рот. Па ци ен тки те би ле по де ле ни во 
две гру пи. Пр ва та гру па би ле па ци ен-
тки ка де што е на пра ве на хи сте ро ско-
пи ја пред за поч ну ва ње со на ред на та 
по стап ка за ИВФ, а во вто ра та гру па би-
ле па ци ен тки ка де што не е на пра ве на 
хи сте ро ско пи ја. 

- Кај па ци ен тки те ка де што е на пра-
ве на хи сте ро ско пи ја е утвр де на до пол-
ни тел на па то ло ги ја во 28 от сто, иа ко 
нив ни от прет хо ден ул траз ву чен на од 

бил уре ден. До пол ни тел но, во 4 от сто 
се утвр де ни про ме ни на гр ло то на ма-
тка та, кај 11 про цен ти има ло про ме ни 
на шуп ли на та на ма тка та и кај 13 про-
цен ти се за бе ле жа ни суб тил ни про ме-
ни на слуз ни ца та на ма тка та (ен до ме-
три ум). Зак лу чо кот е де ка во две те гру-
пи про цен тот на кли нич ка бре ме ност 
и стап ка та на жи во ро де но де те е иста 
- об јас ну ва д-р Стој ков ска.
Таа до да ва и де ка го лем број авто-

ри нај доа за бе ле шка на оваа сту ди ја. 
Спо ред нив, во овие слу чаи ка де што 
ста ну ва збор  за па ци ен тки со прет ход-
ни не ус пеш ни од 2 до 4 оби ди за ин ви-
тро-оп ло ду ва ње, оправ да но е да се на-
пра ви скре чинг, или за гре бу ва ње на 
слуз ни ца та на ма тка та, а не са мо ди-
јаг но стич ка хи сте ро ско пи ја. Ова ед но-
став но за гре бу ва ње на ма тка та, кое не 
трае по ве ќе од не кол ку ми ну ти, ги зго-
ле му ва шан си те за ус пеш на имп лан-
та ци ја на ем бри о нот и до 50 про цен ти, 
па во одре де ни сту дии и до 70 про цен-
ти, и до ве ду ва до кли нич ка бре ме ност. 
Скре чин гот, или за гре бу ва ње то на слуз-
ни ца та на ма тка та пра ви при вре ме но 
оште ту ва ње на слуз ни ца та, ко ја по тоа 
се об но ву ва во слуз ни ца што има по-
го ле ма при ем чи вост за ем бри он. До-
пол ни тел но, се на ма лу ва ат фи нан си-
ски те тро шо ци, ка ко и емо ци о нал ни-
от стрес на двој ка та при се кој на ре ден 
обид за ИВФ. 

- Со до бро из бра на стра те ги ја, имај-

ќи ги пред вид го ди ни те на па ци ен тка-
та, прет ход ни оби ди за ИВФ, прет ход-
ни спон та ни абор ту си, при сус тво то на 
до пол ни тел ни за бо лу ва ња ка ко при чи-
на за неп лод ност и слич но, бе не фи ци и-
те од хи сте ро ско пи ја та мо жат да би дат 
мно гу го ле ми во ра це те на иску сен ле-
кар што се ба ви со ле ку ва ње неп лод-
ност - ве ли д-р Стој ков ска.

Трет ман на кон ге ни тал ни 
ано ма лии на ма тка та

Хи сте ро ско пи ја се пра ви по 
за вр шу ва ње то на мен стру ал-
ни от цик лус во пр ви те од 6 до 
10 де на. Во на ша та бол ни ца, 
хи сте ро ско пи и те се пра ват во 

опе ра ци о на са ла
Д-р Сне жа на Стој ков ска, 

ги не ко лог
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Ла па ро скоп ска та хи рур ги ја е ми-
ни мал на ин ва зив на хи рур шка 
тех ни ка. Со овој тип опе ра тив-
на тех ни ка се из ве ду ва ат мно гу 

аб до ми нал ни, ги не ко ло шки, уро ло шки 
опе ра ции. Оваа тех ни ка, об јас ну ва д-р 
Кор не ли ја Сте фа но ва, ане сте зи о лог во 
„Ре-Ме ди ка“, има го ле ма пред ност над 
отво ре на та хи рур ги ја за ра ди ми ни мал-
ни от опе ра ти вен рез (ми ни мал на хи рур-
шка тра у ма), ми ни мал на по сто пе ра тив-
на бол ка и комп ли ка ции и бр зо за креп-
ну ва ње на па ци ен ти те. Па ци ен ти те кра-
тко оста ну ва ат во бол ни ца, са мо еден 
бол нич ки ден. 

- За да се из ве де ла па ро скоп ска опе-
ра ци ја, по треб но е ви со кос пе ци фич на 
и ска па опре ма. Го ле ми опе ра ции кои 
по ра но има ле долг по сто пе ра ти вен тек 
и бол нич ки пре стој, се га за вр шу ва ат со 
мно гу по бр зо за креп ну ва ње на па ци ен-
ти те - ве ли д-р Сте фа но ва.
Ла па ро скоп ски те опе ра ции се из ве-

ду ва ат во оп шта ане сте зи ја со ен до тра-
хе ал на ин ту ба ци ја и со до бра му скул на 

ре ла кса ци ја. 
- За да се из ве де ла па ро скоп ска опе-

ра ци ја, по треб но е по себ но ме на џи ра-
ње во те кот на ане сте зи ја та, за ра ди про-
ме ни те на те ло то во те кот на опе ра ци ја-
та, по ста ву ва ње то на па ци ен тот со гла-
ва та на го ре или на до лу, ка ко и при сус-
тво на гас, јаг ле ро ден ди о ксид, во аб-
до ми нал на та шуп ли на. Овие про ме ни 
дејс тву ва ат на кар ди о рес пи ра тор на та 
функ ци ја на па ци ен тот. За тоа, по треб-
на е до бра пре до пе ра тив на про це на на 
кар ди о ва ску лар на та со стој ба и на рес-
пи ра тор на та функ ци ја на па ци ен тот, ка-
ко и на це лос на та оп шта со стој ба - об-
јас ну ва до ктор ка та. Па ци ен ти со ис хе-
мич на ср це ва бо лест, вал ву лар на ср це-
ва бо лест и со пул мо нал на бо лест не се 
по год ни за ла па ро скоп ска опе ра ци ја.
За да се из ве де ла па ро скоп ска опе-

ра ци ја, по треб на е до бра ви зу а ли за ци ја 
на ор га ни те, а тоа се по стиг ну ва со пол-
не ње на аб до ми нал на та шуп ли на со јаг-
ле ро ден ди о ксид, до бра му скул на ре ла-
кса ци ја и по ста ву ва ње на гла ва та по ни-

За да се из ве де ла па ро-
скоп ска опе ра ци ја, по треб-
но е по себ но ме на џи ра ње 
во те кот на ане сте зи ја та. 
Тие се из ве ду ва ат во оп шта 
ане сте зи ја. Ане сте зи о ло гот 
пра ви до бра пре до пе ра-
тив на про це на на кар ди о-
ва ску лар на та со стој ба и на 
рес пи ра тор на та функ ци ја 
на па ци ен тот, ка ко и на 
не го ва та це лос на оп шта 

со стој ба 

Ане сте зи ја при ла па ро ск
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ско од но зе те. 
- Оваа по зи ци ја е осо бе но важ на при 

ги не ко ло шки опе ра ции, со што до бро 
се ви зу а ли зи ра ат кар лич ни те ор га ни. 
Јаг ле род ни от ди о ксид е изра зе но ди-
фу зи би лен, лес но и бр зо се ре сор би ра 
низ пер и то не ал на та шуп ли на, а пре ку 
кр во то кот и бе ли те дро бо ви се ели ми-
ни ра од ор га низ мот. Не го во то ко ли чес-
тво во ор га низ мот има одре де ни вли ја-
ни ја на цир ку ла ци ја та, на де пре сив ни-
от ефект на ср це то, арит мии, про ме ни 
во пер и фер ни от ва ску ла рен от пор, на-
ма ле но вен ско вра ќа ње, на ма лен ср-
цев ми ну тен во лу мен, зго ле мен сре ден 
ар те ри ски при ти сок. Овие про ме ни до-
бро се то ле ри ра ат од стра на на прет ход-
но здра ви па ци ен ти, а кај па ци ен ти со 
прет ход ни кар ди о ва ску лар ни за бо лу ва-
ња, по треб но е осо бе но вни ма ние, ка-
ко и при ме на на до пол ни тел ни ле ко ви 
во те кот на ане сте зи ја та - об јас ну ва д-р 
Сте фа но ва.
Во те кот на опе ра ци ја та има зго ле ме-

но ла че ње на же лу доч на ки се ли на, па 
не ко гаш е по треб но пла си ра ње на на-
зо га стрич на сон да. По зи ци ја та на те ло-
то, исто та ка, вли јае на цир ку ла ци ја та во 
це ло то те ло. Јаг ле род ни от ди о ксид тре-
ба бав но да се вне су ва за да се из бег-
нат не кои комп ли ка ции.

- Пне у мо пе ри то не у мот има вли ја ние 
и врз рес пи ра тор на та функ ци ја, со зго-
ле му ва ње на ин тра аб до ми нал ни от при-

ти сок се из ди га ди ја фраг ма та, се вр ши 
при ти сок на бе ли те дро бо ви и се ком-
про ми ти ра ди ше ње то. Ане сте зи о ло гот 
го ме на џи ра ди ше ње то со про ме на на 
па ра ме три те на ме ха нич ка та вен ти ла-
ци ја, до во лен ди шен во лу мен, зго ле му-
ва ње на фре квен ци ја та на ди ше ње за 
по до бро да се ели ми ни ра јаг ле род ни от 
ди о ксид - ве ли д-р Сте фа но ва.
Во те кот на опе ра ци ја та, об јас ну ва, 

по тре бен е стан дар ден мо ни то ринг, кој 
вклу чу ва ЕКГ, ме ре ње кр вен при ти сок, 
кис ло род на са ту ра ци ја, ме ре ње јаг ле-
ро ден ди о ксид во из ди ша ни от воз дух, 
те лес на тем пе ра ту ра. 

- Оп шта та ане сте зи ја со ен до тра хе ал-
на ин ту ба ци ја е без бед на тех ни ка, а мо-
же да се ко ри стат и ин ха ла ци ски ане сте-
ти ци кои бр зо се ели ми ни ра ат по сто пе-
ра тив но и има ме бр зо за креп ну ва ње 
на па ци ен тот. По сто пе ра тив но се сле-
ди пер и фер на кис ло род на са ту ра ци ја, 
ЕКГ, кр вен при ти сок, ср цев ри там. Че-
сто се ја ву ва по сто пе ра тив но га де ње и 
по вра ќа ње, кое ус пеш но се ели ми ни-
ра со ан ти е ме ти ци да де ни и пред опе-
ра ци ја та - ве ли на ша та со го вор нич ка. 
Бол ка та по опе ра ци ја та е ми ни мал на 

и се тре ти ра со ком би ни ра на анал ге зи-
ја (опи о и ди, не сте ро ид ни ан ти инф ла ма-
тор ни ле ко ви, па ра це та мол).
Цел та на ане сте зи ја та е да овоз мо жи 

фи зи о ло шки те про ме ни во те кот на опе-
ра ци ја та да има ат ми ни ма лен ефект на 

ви тал ни те ор га ни и ми ни мал ни комп ли-
ка ции, да обез бе ди до бра анал ге зи ја и 
сон кај па ци ен тот.
Ла па ро скоп ска та хи рур ги ја е мо дер-

на тех ни ка на опе ри ра ње и има го ле-
ма пред ност над отво ре на та хи рур ги ја. 

- Во „Ре-Ме ди ка“ се из ве ду ва ат мно-
гу број ни опе ра ции ка ко аб до ми нал ни 
(ка мен на жолч но ќе се, сле по цре во, 
га стриг бен динг - на ма лу ва ње на же-
луд ни кот со пре стен), ги не ко ло шки (ту-
мор на ма тка, јајч ни ци, от стра ну ва ње 
ма тка и др.), уро ло шки (ту мор на бу-
брег, от стра ну ва ње на над бу бреж на 
жлез да, ту мор на про ста та, ка мен во 
бу брег, кр ше ње ка мен) и дру ги опе ра-
ции. Во со ста вот на ми ни мал на та ин ва-
зив на тех ни ка, раз ви е ни се мно гу ен-
до скоп ски про це ду ри на гра ден кош, 
ОРЛ-ин тер вен ции (уво, нос, гр ло), ги не-
ко ло шки ин тер вен ции кои мо жат да би-
дат и ед нод нев ни ин тер вен ции и па ци-
ен ти те исти от ден се пу шта ат до ма без 
ни ка кви комп ли ка ции. Жел ба та на се-
кој па ци ент е по ин тер вен ци ја та, без 
комп ли ка ции, нај бр зо да си оди до ма, 
во до маш ни ус ло ви, а тоа е овоз мо же-
но со овие хи рур шки тех ни ки - до да ва 
д-р Сте фа нов ска.

оп ски опе ра ции

Пред но сти на ла па ро скоп ски те опе ра ции 
 по мал стрес на ор га низ мот за ра ди по ма ла де струк ци ја на тки ва та
 ми ни мал на ин ци зи ја на ко жа та, по бр зо за рас ну ва ње 

 на опе ра тив на та ра на
 све де на на ми ни мум ин фек ци ја на опе ра тив на та ра на 

 и си стем ска ин фек ци ја,
 на ма ле на по сто пе ра тив на бол ка
 ми ни мал но кр ва ве ње
 не са ка ни ефе кти све де ни на ми ни мум
 ште де ње на ди ја фраг мал на та функ ци ја
 на ма ле на ма ни пу ла ци ја та на цре ва та, по бр зо по сто пе ра тив но 

 заз дра ву ва ње на црев на та функ ци ја
 скра те но вре ме на хос пи та ли за ци ја
 еко ном ска пред ност

Цел на ане сте зи ја та е да 
овоз мо жи фи зи о ло шки те 

про ме ни во те кот на 
опе ра ци ја та да има ат ми ни ма-
лен ефект на ви тал ни те ор га ни 
и ми ни мал ни комп ли ка ции, 

да обез бе ди до бра анал ге зи ја 
и сон кај па ци ен тот

Д-р Кор не ли ја Сте фа но ва, 
ане сте зи о лог
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Хе мо ро и ди те се ре ла тив но 
че ста и се ри оз на по ја ва, 
мо жат да би дат мно гу бол-
ни, но мно гу ми на не ги сфа-
ќа ат се ри оз но, се сра мат 
да пој дат кај ле кар и са мо 
без ус пеш но се оби ду ва ат 
да се ле ку ва ат со кре ми, 
ча е ви, кап ки...

Опе ри ра ње 
хе мо ро и ди со 

ме то да та ХАЛ-РАР
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Хе мо ро и дал ни те јаз ли се нор-
мал на ана том ска стру кту ра во 
за врш ни от дел на де бе ло то цре-
во, од нос но ану сот. Тие се из-

гра де ни од сплет на ар те ри ски и вен-
ски крв ни са до ви и се ва жен ана том ски 
дел во одр жу ва ње на нор мал на та функ-
ци ја на ану сот, ка ко што се за др жу ва ње 
на сто ли ца та и на га со ви те. Д-р Лил ја на 
Сто ја нов ска, хи рург во „Ре-Ме ди ка“, ве-
ли де ка хе мо ро и дал на та бо лест е мно гу 
че сто за бо лу ва ње во де неш но вре ме, 
и де ка се сме та оти око лу по ло ви на од 
во зрас ни те лу ѓе има ат не ка кви те го би 
по вр за ни со по сто е ње на хе мо ро и ди.

 
ШТО СЕ ХЕ МО РО И ДИ?

 
Хе мо ро и ди те се оте че ни, про ши ре ни 

ве ни на анал ни от отвор. Тие на ста ну ва-
ат ка ко ре зул тат на зго ле ме ни от кр вен 
при ти сок во крв ни те са до ви во кар ли-
ца та, а се фор ми ра ат слич но ка ко про-
ши ре ни те ве ни на но зе те.

- Хе мо ро и ди те се нор мал ни крв ни са-
до ви кои под дејс тво на пре го лем при ти-
сок се про ши ру ва ат, истег ну ва ат, оте ку-
ва ат, вос па лу ва ат и поч ну ва ат да из ле-
гу ва ат. До кол ку се по ја ват и откри јат во 
по ра на фа за мо же да се вра тат во нор-
мал на та со стој ба, но до кол ку дој дат во 
по на пред нат ста ди ум, то гаш не мо же 
да се пов ле чат и единс тве но ре ше ние 
е хи рур шки да се от стра нат - об јас ну ва 
д-р Сто ја нов ска.

 
ЧЕСТ ПРОБ ЛЕМ КОЈ НЕ СЕ 
СФА ЌА СЕ РИ ОЗ НО

 
Вос па ле ни е то мо же да се сми ри, цир-

ку ла ци ја та на кр вта мо же да се по пра ви 
и оте че ни те ме ста да се пов ле чат, а лу ѓе-
то кои се скло ни на хе мо ро и ди мо ра да 
вни ма ва ат на ис хра на та и да вне су ва-
ат по ве ќе теч но сти за да не ма ат за пек 
или про лив. Хе мо ро и ди те се ре ла тив-
но че ста по ја ва и мо жат да би дат мно-
гу бол ни, но се пак, ве ли до ктор ка та, не 
се сфа ќа ат ка ко се ри о зен ме ди цин ски 
проб лем.

- Факт е де ка ста ну ва збор за не при ја-
тен проб лем и мно гу ми на се сра мат да 
оти дат на прег лед, па со го ди ни се оби-
ду ва ат са ми да се из ле ку ва ат со кре ми, 
кап ки, чеп чи ња, кои са мо при вре ме но 
ја по до бру ва ат со стој ба та, но не го ре-
ша ва ат проб ле мот - об јас ну ва на ша та 
со го вор нич ка.

 ОД ЧЕ ША ЊЕ ДО ТЕ ШКА АНЕ МИ ЈА
 
Хе мо ро и ди те се кла си фи ци ра ни во че-

ти ри фа зи - од нај без бол ни до хе мо ро и ди 
на кои им е по тре бен хи рур шки трет ман.
Нај че сти при чи ни те ли кои ја на ру шу-

ва ат нор мал на та цир ку ла ци ја се: хро ни-
чен за пек, за бо лу ва ње на цр ни от дроб, 
бре ме ност, ра бо та по вр за на со дол го се-
де ње, одре ден тип хра на, нас ле ден фа-
ктор... Па ци ен ти те нај че сто се жа лат на 
по ја ва на свет ло цр ве на крв во сто ли ца-
та, че ша ње, по вре ме на бол ка, тром бо-
за (згрут чу ва ње) на хе мо ро и дал ни от ја-
зол, про лапс (ис па ѓа ње) на хе мо ро и ди-
те низ ану сот и сл.
Че сто то и дол го трај но кр ва ве ње, ве-

ли до ктор ка та, мо же да до ве де до те шка 
ане ми ја кај па ци ен ти те, ко ја мо же да е 
и жи во то за гро зу вач ка.
Ди јаг но за та се по ста ву ва со ре кта лен 

прег лед и со ано ско пи ја. Кај па ци ен ти те 
над 50 го ди ни, за дол жи тел но тре ба да се 
на пра ви ко ло но ско пи ја за да не се пре-
ви ди по сто е ње на рак на де бе ло то цре во.

 
ОПЕ РА ЦИ ЈА
 
Ме то да та ХАЛ-РАР е ми ни мал но ин ва-

зив на про це ду ра за трет ман на си те ти-
по ви симп то мат ски хе мо ро и ди чи ја со-
стој ба не се по до бри ла со кон зер ва тив-
ни от трет ман. Опе ра ци ја та се из ве ду ва 
во оп шта ане сте зи ја, по прет хо ден прег-
лед и про це на од ане сте зи о лог.
Д-р Сто ја нов ска об јас ну ва де ка прин-

ци пот на опе ра ци ја е да се ре ду ци ра до-
то кот на крв во хе мо ро ид ни от сплет од 
ар те ри ски те крв ни са до ви.

- Тран са нал но се вне су ва спе ци ја лен 
тип доп лер ул тра со но граф ска сон да, со 
ко ја се иден ти фи ци ра ат за врш ни те гран-
ки на хе мо ро ид ни те ар те рии. Ра бо ви те 
се по ста ву ва ат во де лот од цре во то кое 
не ма сен зи тив ни нер ви, по ра ди што бол-
ка та кај па ци ен ти те по опе ра ци ја та е ми-
ни мал на. Нај че сто се на о ѓа ат од 5 до 8 

ар те рии, но овој број ва ри ра од па ци ент 
до па ци ент во за вис ност од ана то ми ја та 
и сте пе нот на про лапс на хе мо ро и ди те -  
ве ли до ктор ка та.
Вто ри от дел од про це ду ра та е да се ко-

ри ги ра про лап сот на му ко за та и на суб му-
ко за та со за тег ну ва ње на ра бо ви те, до-
да ва таа, и об јас ну ва де ка за фа тот трае 
око лу 60 ми ну ти.
Па ци ен ти те по опе ра ци ја та оста ну ва-

ат во бол ни ца еден ден, а го лем број од 
опе ри ра ни те мо жат да се вра тат на се-
којд нев ни те актив но сти за не кол ку де-
на. Комп лет но заз дра ву ва ње на ста ну-
ва по 6-8 не де ли. За тој пер и од па ци ен-
ти те мо же да има ат пе че ње при де фе ка-
ци ја, по вре ме ни бол ки кои се сми ру ва-
ат со анал ге ти ци, ма ло кр ва ве ње од ме-
сто то на пла си ра ни те ра бо ви, тран зи тор-
но на ру шу ва ње со за др жу ва ње на сто-
ли ца та и сл.

Па ци ен ти те по опе ра ци ја та со 
ме то да та ХАЛ-РАР оста ну ва ат во 
бол ни ца еден ден, а го лем број 
од опе ри ра ни те мо жат да се 

вра тат на се којд нев ни те актив-
но сти за са мо не кол ку де на

Д-р Лил ја на Сто ја нов ска, хи рург

Оваа ме то да за прв пат во Ма ке до ни ја бе ше ус пеш но из ве де на во „Ре-
Ме ди ка“ во де кем ври 2011 го ди на, а де нес спа ѓа во опе ра ции кои ру тин-
ски се из ве ду ва ат со го ле ма ус пеш ност од над 95 от сто во трај но то ре ша-
ва ње на хе мо ро и дал на та. До се га се опе ри ра ни над 250 па ци ен ти со од-
лич ни ре зул та ти. Мно гу ком па ра тив ни сту дии низ све тот на пра ве ни на ил-
јад ни ци па ци ен ти по ка жу ва ат де ка оваа ме то да е мо мен тал но нај е фи кас-
на та за ус пеш но ре ша ва ње на хе мо ро и дал ни те јаз ли.

Ру тин ска опе ра ци ја со над 95 от сто ус пеш ност
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По ја ва на крв во ури на та е 
мно гу чест симп том кај па-
ци ен ти те, што мо же да би де 
пре диз ви кан од мно гу број-

ни фа кто ри. За неа не ко гаш не е по-
треб но ле ку ва ње, но не ко гаш е симп-
том на мно гу те шки уро ло шки за бо лу-
ва ња. Ток му по ра ди тоа мо ра да се 
по се ти ле кар ко га ќе се по ја ви крв во 
ури на та. По сто е ње то на крв во ури-
на та не е се ко гаш вид ли во, об јас ну-
ва д-р Зла тко Пен дов ски, хи рург-уро-
лог во „Ре-Ме ди ка“. 

- Ко га ко ли чес тво то на цр ве ни те 
крв ни зрн ца во моч та е ма ло, то гаш 
таа изг ле да нор мал но. Ва ква та по ја ва 
ја на ре ку ва ме ми кро хе ма ту ри ја, за-
тоа што цр ве ни те крв ни зрн ца се гле-
да ат са мо под ми кро скоп. Ко га кр вта 
во моч та е вид ли ва, то гаш таа изг ле-
да ро зо во, а нај че сто е цр ве на. Мно гу 
ма ло ко ли чес тво крв во ури на та да ва 
до бро изра зе на цр ве на бо ја. Та ка, на 
при мер, ако ста ви ме еден грам крв во 
моч та, таа ќе би де изра зе но цр ве на - 
ве ли д-р Пен дов ски.

Хе ма ту ри ја та мо же да се ја ви са мо 
во по че то кот на мо кре ње то, да би де 
од по че то кот до кра јот на мо кре ње-
то или са мо на кра јот на мо кре ње то.

- Овие раз ли ки мо жат да по ка жат од 
кој дел од ури нар ни от тракт по тек ну ва 
кр вта што ја на о ѓа ме во моч та. Ина-
ку, тра ги на крв во ури на та е нор мал-
на по ја ва. Име но, око лу еден ми ли он 
цр ве ни крв ни зрн ца нор мал но се из-
мо кру ва ат днев но. Но оваа по ја ва не 
се гле да и не се сме та за хе ма ту ри ја - 
об јас ну ва до кто рот.

ХЕ  МА  Т У  РИ  ЈА
Крв во ури на та

По ја ва та на крв во ури на та не ко гаш 
не се тре ти ра, но не ре тко е симп-

том за те шки за бо лу ва ња. Нај чести 
пре диз ви ку вачи на хе ма ту ри ја кај 

лу ѓе пом ла ди од 40 го ди ни се ка мен 
во бу бре зи те и во моч ни те ка на ли и 
ин фек ци ја на ури нар ни от тракт. Кај 
по на пред на та во зраст, осо бе но ако 

не е прос ле де на со бол ки, по стои 
го ле ма ве ро јат ност де ка е пре диз ви-

ка на од рак на моч ни от ме ур, 
бу бре зи те и про ста та



Ста ти сти ка та ве ли де ка око лу 10 
про цен ти од си те лу ѓе во те кот на жи-
во тот, по ра ди раз лич ни при чи ни, има-
ат хе ма ту ри ја.

- Нај пр во, спо ред симп то ми те кои 
ја сле дат хе ма ту ри ја та мо же да би де 
со стој ба кај ко ја по ја ва та на крв во 
моч та е прос ле де на со бол ки. Тие мо-
же да би дат во пре де лот на бу бре зи те 
и нај че сто ука жу ва ат на по сто е ње на 
ка мен во бу бре зи те. Бол ка та мо же да 
би де во пре де лот на моч ни от ме ур, па 
да ука жу ва на не го во вос па ле ние, на 
ка мен во моч ни от ме ур и на мно гу дру-
ги за бо лу ва ња - ве ли д-р Пен дов ски.
Без бол на та хе ма ту ри ја е нај о па-

сен вид на оваа со стој ба и нај че сто 
зад неа се кри јат те шки за бо лу ва ња. 
Спон та на хе ма ту ри ја е онаа ко ја до-
а ѓа без осо бе ни при чи ни, а ис про во-
ци ра на та се ја ву ва по вид ли ви про во-
ка ции ка ко што се фи зич ка ра бо та, тр-
ча ње, во зе ње со ко ла по не ра мен пат 
и нај че сто ука жу ва на ка мен во ури-
нар ни от тракт.

- Оп што зе ме но, нај чест пре диз ви-
ку вач на хе ма ту ри ја та кај лу ѓе пом ла-
ди од 40 го ди ни е ка мен во бу бре зи-
те и во моч ни те ка на ли и ин фек ци ја 
на ури нар ни от тракт. Кај по на пред на-
та во зраст, осо бе но ако хе ма ту ри ја та 
не е прос ле де на со бол ки, по стои го-
ле ма ве ро јат ност де ка е пре диз ви ка-
на од рак на моч ни от ме ур, бу бре зи-
те и на про ста та - ве ли д-р Пен дов ски. 

Ако се по ја ви крв во моч та не 
тре ба да се оби ду ва те са ми да 
се ле ку ва те. По треб но е пр во 

да се нај де при чи на та, 
а по тоа да се тре ти ра

Д-р Зла тко Пен дов ски, 
хи рург-уро лог

Нај че сти при чи ни за хе ма ту ри ја
Ка мен во бу бре зи те
Ин фек ци ја на ури нар ни от тракт
Ин фек ци ја на ге ни тал ни те ор га ни (по че сто кај же ни те)
Бло ка да на моч ни те ка на ли со ка мен
При ти сок на тки ва та кои ги оп кру жу ва ат
Рак на бу бре зи те, моч ни от ме ур или на про ста та
Раз ни за бо лу ва ња на бу бре зи те
По вре ди
Ви сок кр вен при ти сок
Не кои ле ко ви (одре де ни ви до ви ан ти би о ти ци, 
анал ге ти ци те ка ко ас пи рин, ан ти ко а гу лан си)
Хро нич ни бо ле сти ка ко ди ја бе тес
Ане ми ја
Ви рус ни ин фек ции
Вос па ле ни ја на бу бре гот
Ту бер ку ло за на ури нар ни от тракт
На ру шу ва ње на згрут чу ва ње то на кр вта и дру ги со стој би и за бо лу ва ња
Аде но мот на про ста та кој кај по во зрас ни бол ни е чест 
пре диз ви ку вач на хе ма ту ри ја 

Моч та се за цр ве ну ва и од хра на и од ле ко ви
Ури на та мо же да би де ро зо ва, цр ве на или тем но ка фе на по ра ди при-

чи ни кои не ма ат вр ска со кр ва ве ње во ури нар ни от тракт. Ја за цр ве ну-
ва ат, ве ли д-р Пен дов ски, не кои ле ко ви ка ко ла кса ти ви и ле ко ви про тив 
бол ки, хра на ка ко цвек ло, бо ро вин ки, бо ја за ко ла чи...
Бо ја та на ури на та мо же да ја про ме нат и за бо лу ва ња на цр ни от дроб.

Ко га кр вта ука жу ва на ка мен во бу бре гот 
и на ури нар ни ин фек ции?
Ка мен во бу бре гот, по крај хе ма ту ри ја мо же да пре диз ви ка и мно гу ја-

ка бол ка во дол ни от дел на гр бот и во дол ни от дел на сто ма кот, мач ни на 
и по вра ќа ње, че сто мо кре ње, чув ство на пе че ње за вре ме на мо кре-
ње то. Слич ни симп то ми пре диз ви ку ва ат и ури нар ни те ин фек ции. Нив 
че сто ги сле ди мно гу за че сте но мо кре ње, за ма те на моч, гроз ни ца и зго-
ле ме на тем пе ра ту ра.

Ка ко се ле ку ва хе ма ту ри ја та?
Ко га ќе се ја ви хе ма ту ри ја та, таа тре ба да се ис пи ту ва и да се про нај-

де при чи на та на кр ва ве ње то.
- Ако се по ја ви крв во моч та не тре ба да се оби ду ва те са ми да се ле ку-

ва те. Таа се ко гаш тре ба да се ле ку ва при чин ски. Пр во, да се нај де при-
чи на та, а по тоа да се тре ти ра. Со вре ме на та ме ди ци на поз на ва мно гу-
број ни ме то ди за ис пи ту ва ње на при чи ни те за хе ма ту ри ја та. Мно гу че-
сто е по тре бен уро ло шки прег лед. Пре ку раз го вор со бол ни от мо же да 
се доз на ат мно гу при чи ни за кр вта во ури на та, а на рас по ла га ње ни сто-
јат и мно гу ла бо ра то ри ски, ренд ге но ло шки, ехо то мо граф ски и ен до скоп-
ски ис пи ту ва ња - ве ли д-р Пен дов ски.
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За што нај че сто 
оди ме на ма ти чен?
По ве ќе то па ци ен ти кои обич но 
се ја ву ва ат на ле кар ве ќе 
про ба ле не ка ков лек на сво ја 
ра ка, и ако тој не го по стиг не 
са ка ни от ефект, то гаш на ред-
но то ни во е кон сул та ци ја со 
до ктор. Д-р Де јан Ја ки мов-
ски, ма ти чен ле кар во „При-
ма-мед“, об јас ну ва не кои од 
нај че сти те симп то ми и ди јаг но-
зи кои се ја ву ва ат кај на ша та 
по пу ла ци ја, ка ко и не кои од 
нај че сти те гре шки кои мо же ме 
да ги на пра ви ме при обид са-
ми те да си по мог не ме

Нај че сто па ци ент со на стин ка се ја ву ва на ле кар ко га кај не го ќе се 
по ја ват симп то ми на ин тен зив на су ва каш ли ца. Не за вис но од тоа да-
ли на стин ка та се ма ни фе сти ра со симп то ми на зат нат нос, гре бе ње 
во гр ло то, оток на глас ни те жи ци и за сип на тост или оток и ири та ци ја на 
душ ни кот, ед но за ед нич ко за си те е де ка при чи ни те лот за на стин ка та 
е од ви рус но по тек ло. 
Нај че ста гре шка: Па ци ен ти те пи јат ан ти би о тик или ле ко ви про тив 

каш ли ца на сво ја ра ка.
По јас ну ва ње: Ан ти би о ти кот не дејс тву ва на ви ру сот, но ја уни шту ва 

ба кте ри ска та фло ра ко ја нор мал но жи вее во ор га низ мот, со што го ос-
ла бу ва не го ви от иму но ло шки од го вор и да ва ус ло ви за ид ни ба кте ри-
ски комп ли ка ции. Ле кот про тив каш ли ца го ос ла бу ва при род ни от од-
го вор на ор га низ мот кон не кое ту ѓо те ло во диш ни те па ти шта. Проб ле-
мот се ја ву ва ако до де ка го пи е ме ле кот, во ме ѓу вре ме се на ка ле ми 
ба кте ри ска ин фек ци ја во диш ни те па ти шта ко ја про ду ци ра оби лен се-
крет, а па ци ен тот не го исфр ла би деј ќи са ми от го бло ки ра реф ле ксот 
за каш ла ње. Не ре тко, на овој на чин мо же за бр зо вре ме да се раз вие 
брон хоп нев мо ни ја.                                                                                                     >>

На стин ка
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Бол ка та во дол ни от дел од гр бот, ко ја мо же да се ши ри кон ле ва та или дес на-
та на тко ле ни ца нај че сто е пре диз ви ка на од при ти сок на иши ја дич ни от нерв 
по ме ѓу преш ле ни те на из лез од ’рбет ни от столб. Во акут на фа за на оваа со стој-
ба е по треб но да се пие те ра пи ја, а отка ко ќе се пов ле чат симп то ми те се при-
ста пу ва со фи зи кал на те ра пи ја.
Нај че ста гре шка: Па ци ен ти те на сво ја ра ка одат на ма са жи во акут на фа за 

на бо ле ста. Со тоа са мо се вло шу ва со стој ба та.
Со вет: Нај до бар на чин на пре вен ци ја на ид ни ре ци ди ви е да се пра ват 

се кое утро веж би за истег ну ва ње.

Бол ка во дол ни от дел од гр бот

Ири та ци ја на слуз ни ца та на же луд ни кот мо же да се ја ви при нај раз лич-
ни слу чаи. Во же луд ни кот при род но се ла чи же лу доч на ки се ли на ко ја дејс-
тву ва на ве ќе ири ти ра на та слу зо ко жа и соз да ва симп то ми на пе че ње, жа-
ре ње или ка ко што па ци ен тот нај че сто ќе ка же - бол ка во сто мак.
Нај че ста гре шка: Па ци ен ти те пи јат чај од на не.
По јас ну ва ње: Ча јот од на не по вол но дејс тву ва кај па ци ен ти со проб ле-

ми со ва ре ње, до де ка на слу зо ко жа та на же луд ни кот дејс тву ва со тоа што 
го зго ле му ва ла че ње то на же лу доч на ки се ли на, а со тоа са мо ги вло шу ва 
симп то ми те и оште ту ва ње то на слуз ни ца та е по го ле мо. 
Со вет: Утвр ду ва ње на при чи на та за бол ка, ди е тет ски ре жим и те ра-

пи ја одре де на од ле кар.

Бол ка, жа ре ње во же луд ни кот

Пе че ње при мо кре ње, лаж ни 
на го ни и че сто мо кре ње нај че сто 
се дол жи на ба кте ри ска ин фек ци-
ја на ури нар ни те па ти шта од ко-
ја по ве ќе стра да ат па ци ен ти те од 
жен ски от пол. Тре ба да се на пра-
ви ури но а на ли за, ко ја ни по твр-
ду ва ин фек ци ја или ури но кул ту-
ра, ко ја ни го да ва име то и пре-
зи ме то на ба кте ри ски от при чи ни-
тел ка ко и ан ти би о ти кот кој дејс-
тву ва на не го.
Со вет: Обил но пи е ње теч но-

сти и ан ти сеп тик кој дејс тву ва 
на ури нар ни те па ти шта во фор-
ма на таб ле та или ча е ви па ра-
лел но со ко ри сте ње то на ан ти-
би о ти кот кој ќе го про пи ше ле-
ка рот. 

За че сте но 
мо кре ње, пе че ње 
при мо кре ње



јули 2016 | РЕВИТА 23 

Убод од кр леж
Со до а ѓа ње то на лет ни те ме се ци, по ја ва та на па ци ен ти со 

убод од кр леж ма сов но се зго ле му ва. Не за вис но да ли око-
лу ме сто то на убо дот има или не ма цр ве ни ло, кр ле жот тре-
ба да го из ва ди са мо ме ди цин ско ли це и да ор ди ни ра по на-
та мош на те ра пи ја до кол ку е по треб но.
Нај че ста гре шка: Па ци ен ти те са ми те го ва дат кр ле жот на 

не стру чен на чин, со што се олес ну ва про гре ди ра ње то на ба-
кте ри и те од плун ка та на кр ле жот во ко жа та, а со тоа и се зго-
ле му ва ат шан си те за ин фек ци ја.

Ед на ре тка сто ли ца не е про лив. Ре тка сто ли ца ко ја се ја ву ва не кол ку па ти во де нот се де фи ни ра ка ко про лив или ди-
ја ре ја. Мо же да се ја ви од нај раз лич ни при чи ни, од аку тен стрес до тру е ње со хра на. Глав на комп ли ка ци ја што мо же 
да про из ле зе од ди ја ре ја та, не за вис но од при чи ни те лот, е де хи дра та ци ја та. Гу бе ње то огром но ко ли чес тво теч но сти и 
еле ктро ли ти пре ку сто ли ца та е она што мо же да го до ве де па ци ен тот до симп то ми на сла бост и ома ла кса ност, вр тог-
ла ви ца, кон фу зи ја...
Нај че ста гре шка: Па ци ен ти те вне су ва ат теч но сти во об лик на ча е ви, со ко ви и во да, но не вне су-

ва ат еле ктро ли ти, со што со стој ба та не се по до бру ва.
Со вет: Нај до бар ефи ка сен на чин за на до ме сту ва ње на теч но сти и еле ктро ли ти во до маш ни 

ус ло ви, кој е ана ло ген на ква ли те тот на ин тра вен ско то на до ме сту ва ње на теч но сти и еле ктро-
ли ти, се со ле на та су па или орал ни те ре хи дра ци ски рас тво ри.

Про лив
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1. БОЛ КА ВО СТО МА КОТ

Со ул траз ву чен прег лед на си те ор-
га ни во сто ма кот до кто рот ги про ве ру-
ва прет по ста вки те за мож ни те при чи-
ни за бол ка та на ко ја се жа ли па ци ен-
тот, осо бе но ко га таа е со оп шти и не-
јас ни симп то ми

2. ВНА ТРЕШ НО КР ВА ВЕ ЊЕ

По вре ди те при кои до а ѓа до вна треш-
но кр ва ве ње опас но по жи вот мно гу 
че сто не се вид ли ви вед наш, па за тоа 
прег ле дот со ул траз вук е мно гу ко рис-
но ске ни ра ње за утвр ду ва ње на обе-
мот на кр ва ве ње и при чи на та за не го

3. ПО ЈА ВА НА ТУ МО РИ, ЦИ СТИ...

Со ул траз ву чен прег лед мо жат да се 
откри јат ту мо ри, ци сти, абс це си, ак це-
сор ни ор га ни, сврз но ткив ни луз ни, се-
кој со свои ти пич ни ка ра кте ри сти ки, 
па до кто рот мо же да да де и пре циз-
но мис ле ње

КО ГА И ЗО ШТО 



јули 2016 | РЕВИТА 25 

4.  БО ЛЕ СТИ НА ЦР НИ ОТ ДРОБ

Со ехо-прег лед мо же да се на-
пра ви раз ли ка ме ѓу раз ни те ти-
по ви за бо лу ва ња на цр ни от 
дроб. Осо бе но важ на уло га има 
при откри ва ње то на при мар ни те 
и ме та стат ски те ту мо ри на цр ни-
от дроб, со стој би на оп струк ци ја 
на жолч ни те па ти шта и сле де ње 
на со стој ба та кај ци ро за на цр ни-
от дроб

5. БО ЛЕ СТИ НА ПАН КРЕ А СОТ

Со ул траз вук се откри ва ат пан-
кре а тич ни ту мо ри, вос па ли тел ни 
за бо лу ва ња на пан кре а сот ка ко 
аку тен пан кре а ти тис, кал ку ли, кал-
ци фи ка ти и псе у до ци сти кај па ци-
ен ти со хро ни чен пан кре а ти тис

6. ЗА БО ЛУ ВА ЊА НА 
ЖОЛЧ НО ТО ЌЕ СЕ

Жолч ни те кам чи ња пра ват вос-
па ле ние на жолч но то ќе се, оп-
струк ци ја на жолч ни те ка на ли и 
пре кин на до ток на жол чен сок 
и ди ге стив ни ен зи ми од цр ни от 
дроб во цре ва та, а па ци ен тот има 
бол ка под дес ни от ре брен лак и не 
под не су ва мас на хра на. Во овие 
слу чаи прег ле дот со ул траз вук е су-
ве ре на ме то да

7. БО ЛЕ СТИ НА СЛЕ ЗЕН КА ТА 
И НА БУ БРЕ ЗИ ТЕ

Сле зен ка та че сто стра да при 
сто мач ни тра у ми, од вос па ле ни ја 
и од ма лиг ни за бо лу ва ња. Во бу-
бре зи те че сто се соз да ва ат кам чи-
ња кои мо жат да го на ру шат це ли-
от ури на рен си стем. Ул траз ву кот 
се по ка жа ка ко иск лу чи тел но ко-
рис на тех ни ка во ди јаг но сти ка та 
на овие со стој би

8. ЛЕ КУ ВА ЊЕ НА АНЕ ВРИЗ МА

Ане вриз ма та е опас но по жи вот 
про ши ру ва ње, истен чу ва ње и ос-
ла бу ва ње на ѕи дот на аб до ми нал-
на та. Со ре дов ни ехо-прег ле ди мо-
же да се спре чат акут ни те комп-
ли ка ции, ка ко руп ту ра, и да при-
до не се за на вре ме но хи рур шко 
ле ку ва ње

Советува: 
Д-р Лилјана Тевдовска, 
интернистка
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СР ЦЕ ВА СР ЦЕ ВА 
СЛА БОСТСЛА БОСТ

НЕ СМ

Цел та на ле ку ва ње то е да се от стра-
нат те го би те, да се по до бри ква ли те-
тот на жи во тот на па ци ен тот и да се 
на ма ли смрт но ста. Се ко ри стат 
раз ни гру пи ле ко ви во за вис-
ност од при чи на та и од те жи-
на та на бо ле ста.

- Нај че сто се ко ри стат кар-
ди о то ни ци (ле ко ви за за јак-
ну ва ње на ср це ва та сна-
га, а ја за ба ву ва ат ср це-
ва та актив ност), ди у ре ти ци 
(ле ко ви кои го ели ми ни ра ат 
ви шо кот сол и во да), АЦЕ-ин-
хи би то ри (ле ко ви кои дејс тву ва-
ат на про ши ру ва ње то на крв ни те са-
до ви и на тој на чин ја на ма лу ва ат ср-
це ва та цир ку ла ци ја), бе та-бло ка то ри 
кои ја за ба ву ва ат ср це ва та ра бо та и 
го сни жу ва ат крв ни от при ти сок - об јас-
ну ва д-р Па ла но ва.

По ка чен кр вен при ти сок, 
ар те ри оск ле ро за на ср це ви те 
крв ни са до ви, вос па ле ние на 
ср це ви от му скул и вро де ни и 
стек на ти бо ле сти на ср це ви те 

за ли сто ци се нај че сти те со стој би 
кои во дат до ср це ва сла бост

Ка ко се ле ку ва?
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Ср це ва сла бост или ср це-
во по пу шта ње е се ри оз но 
на ру шу ва ње на здрав је то 
што не тре ба да се за не ма-

ри во ни е ден слу чај и мо ра да би де 
крај но се ри оз но тре ти ра но. Тоа е 
со стој ба при ко ја ср це то ка ко пум па 
не ус пе ва да ги за до во ли по тре би-
те на ор га низ мот. Нај че сти со стој би 
кои во дат до хро нич но ср це во по пу-
шта ње се: по ка чен кр вен при ти сок, 
ар те ри оск ле ро за на ко ро нар ни те 
(ср це ви те) крв ни са до ви, вос па ле-
ние на ср це ви от му скул (ми о кар ди-
ти си), оште ту ва ња на ср це ви от му-
скул по ра ди дру ги при чи ни (кар ди о-
ми о па тии) и вро де ни и стек на ти бо-
ле сти на ср це ви те за ли сто ци.

ОШТЕ ТУ ВА ЊА НА ДОЛ ГИ ПА ТЕ КИ

Си те овие бо ле сти ја сма лу ва ат 
пумп на та функ ци ја на ср це то, од-
нос но пра ват ср це то да не мо же 
да ја ис цр пи це ла та крв од ма ли от 
кр во ток (бе ло дроб на цир ку ла ци ја) 
или да не мо же при ме на та крв да ја 
истис не во си стем ска та цир ку ла ци-
ја. Д-р Ли ди ја Па ла но ва, спе ци ја лис-
тка по ин тер на ме ди ци на во „Ре-Ме-
ди ка“, об јас ну ва де ка оваа со стој ба 
до ве ду ва до пос ла ба про кр ве ност 

на ор га низ мот, што се одра-
зу ва на мно гу број ни те 
про ме ни на пер и фер -
на та цир ку ла ци ја и на 
ви тал ни те ор га ни.
При тоа, ве ли до ктор ка-

та, ор га низ мот се оби ду ва 
да ја по до бри снаб де но ста со 

кис ло род на не кол ку на чи ни, од-
нос но се ла чат хор мо ни и се акти-
ви ра ве ге та тив ни от (сим па тич ки от) 
нер вен си стем.

- Ка ко ре зул тат на оваа акти ва ци-
ја се ја ву ва ат за бр за на ср це ва фре-
квен ци ја, про ши ру ва ње на ср це ви-
те шуп ли ни и за де бе лу ва ње на ср-
це ви от му скул. За ра ди про ме не та та 
цир ку ла ци ја, во бу бре гот се на ма лу-
ва из ла чу ва ње то на во да и на сол, 
што до ве ду ва до зго ле ме но ко ли чес-

тво цир ку ли рач ка теч ност. Овие ме-
ха низ ми во по че то кот има ат ефект 
би деј ќи го зго ле му ва ат истис ну ва-
ње то на кр вта од ср це то, но ова до-
ве ду ва до уште по го ле мо не го во оп-
то ва ру ва ње, од нос но на дол ги па те-
ки уште по ве ќе го ос ла бу ва ат ср це-
то - об јас ну ва д-р Па ла но ва.

СИМП ТО МИ

Најз на чај ни симп то ми на ср це-
ва сла бост се: чув ство на не до стиг 
од воз дух, те шко ди ше ње, гу ше ње 
(дисп не ја), каш ли ца. Овие те го би се 
ре зул тат на на со би ра ње теч ност во 
бе ли те дро бо ви. Во по че то кот те го-
би те се ја ву ва ат са мо при фи зич ка 
актив ност, а ка ко што сла бо ста на-
пре ду ва, те го би те се ја ву ва ат и при 
ми ру ва ње. 

Во бе ло дроб на та цир ку ла ци ја, об-
јас ну ва на ша та со го вор нич ка, кр -
вта за о ста ну ва и се на со би ра теч-
ност во бе ло дроб но то тки во, по ра-
ди што ди ше ње то во ле жеч ка по лож-
ба е осо бе но отеж на то.
Спо ред до ктор ка та, нај те шка та 

фор ма е бе ло дроб ни от едем, кој се-
ри оз но го за гро зу ва жи во тот.

- Бол ка та во град ни от кош и ср це-
би е ње то се пос ле ди ца на не до вол-
на та ис хра не тост на ср це ви от му-
скул и про ши ру ва ње то на ср це ви-
те шуп ли ни. Вр тог ла ви ца, сла бост, 
па ду ри и не све сти ца се ре зул тат на 
ос ла бе на мо зоч на цир ку ла ци ја. Ка-
ко ре зул тат на на со би ра ње теч ност 
во дру ги те тки ва и ор га ни се ја ву-
ва ат ото ци на но зе те, сто ма кот и на 
вна треш ни те ор га ни, пред с� цр ни-
от дроб, по ра ди што се ја ву ва и бол-
ка под дес ни от ре брен лак. Мо дра-
та бо ја на ли це то, ус ни те, уши те и на 
пр сти те е ре зул тат на го ле мо то ко-
ли чес тво јаг ле ро ден ди о ксид во кр-
вта и на ма ле но то истис ну ва ње на 
кр вта од ср це то - ве ли д-р Па ла но ва.

Најз на чај ни симп то ми на ср це-
ва сла бост се: чув ство на не до-
стиг од воз дух, те шко ди ше ње, 

гу ше ње, каш ли ца...
Д-р Ли ди ја Па ла но ва, 

спе ци ја лис тка по 
ин тер на ме ди ци на

МЕЕ ДА СЕ ЗА НЕ МА РИ

На чи нот на жи ве е ње и ис хра на-
та, ка ко за здра ви те лу ѓе та ка и за 
па ци ен ти те со ср це ва сла бост се 
мно гу зна чај ни. Ако тие па ци ен ти 
се де бе ли, не оп ход но е да ја на ма-
лат те лес на та те жи на, а осо бе но е 
важ но и да се на ма ли ко ли чес тво-
то сол и мас но тии во ис хра на та.
Се пак, нај важ но е, ве ли до ктор-

ка та, ре дов но и пра вил но зе ма ње 
на про пи ша на та те ра пи ја, ка ко и 
на вре ме но и со од вет но ле ку ва ње 
на ин фек ци и те кои се по че сти кај 
оваа ка те го ри ја па ци ен ти.

Вни ма тел но со 
ис хра на та, 
од го вор но кон 
те ра пи ја та
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Ак ни те се че сто кож но за бо лу-
ва ње и при чи на за кон сул та-
ци ја со спе ци ја лист дер ма то-
лог. Ак не е хро нич но инф ла-

ма тор но, мул ти фац то ри јал но за бо лу-
ва ње на пи ло се ба це ал на та еди ни ца 
(це ли на со ста ве на од влак нест фо-
ли кул и жлез ди и окол ни стру кту ри). 
Всуш ност, тоа е вос па ле ние при чи не-
то од по ве ќе фа кто ри кои вли ја ат на 
ра бо та та на лој на та жлез да и на окол-
ни те стру кту ри во ко жа та. Прим. д-р 
Ли ди ја Би сер ко ска-Ата на сов ска, дер-
ма то ве не ро лог во „Ре-Ме ди ка“, ве ли 
де ка од 70 до 95 от сто од адо лес цен ти-
те има ат ак не ле зии, и во најм но гу од 
слу ча и те тие кај нив се по ја ву ва ат на 
во зраст од 15 до 18 го ди ни. Спо ред до-
ктор ка та, по ве ќе то од нив има ат спон-
та на ре гре си ја по пу бер те тот, а кај од 
два до се дум от сто од па ци ен ти те се 
пра ват луз ни на ме сто то на ле зи и те.

- За бо лу ва ње то мо же да оп сто ју ва 
и кај по во зрас ни од 25 го ди ни, што е 
слу чај кај 25 от сто од па ци ен ти те. На 
од 15 до 30 от сто од па ци ен ти те им е 
по тре бен ме ди цин ски трет ман за ра-
ди те жи на та и вре ме тра е ње то на за-
бо лу ва ње то - об јас ну ва д-р Би сер ко-
ска-Ата на сов ска.

ПО ЈА ВА, ФА КТО РИ И ПРО ЦЕ СИ
 
За да се раз вие ак не ле зи ја при-

до не су ва зго ле ме на та актив ност на 
лој ни те жлез ди. Тоа, пак, об јас ну-
ва до ктор ка та, во ди до се бо реа, зго-
ле ме на ке ра ти ни за ци ја, ко ло ни за-
ци ја со про пи о ни ба кте ри ум ак нес 
(propionibacterium acnes) и вос па ле-
ние, по што сле ду ва ат иму но ло шки 
про це си.

- Ан дро ге ни те хор мо ни, кож ни те ли-
пи ди и ре гу ла тор ни те не у ро пеп ти ди, 
исто та ка, се вклу че ни во овој про цес 
- до да ва таа.
Хор мон ски те фа кто ри, фа кто ри те од 

око ли на та, пу ше ње то, раз ни те ди е ти, 
мно гу број ни те ме ди ка мен ти, ка ко и 
раз ни пси хо ло шки фа кто ри игра ат 
важ на уло га во те кот на за бо лу ва ње то.

Ла сер - е
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ТЕ РА ПИ ЈА

На оваа здрав стве на со стој ба, ве ли 
на ша та со го вор нич ка, тре ба нај се ри-
оз но да � се при ста пи и да се по ба ра 
прег лед, струч но мис ле ње и те ра пи ја 
од спе ци ја лист дер ма то лог. Одре ду ва-
ње то на те ра пи ја та при ова за бо лу ва-
ње за ви си од по ве ќе фа кто ри - ло ка-
ли за ци ја та, ја чи на та и вре ме тра е ње-

то на ак ни те, ка ко и пре дис по зи ци ја та 
за соз да ва ње луз ни и хи пер пиг мен та-
ции кај па ци ен тот.
Во за вис ност од кон крет на та ди јаг-

но за, кај па ци ен ти те се вклу чу ва т.н. 
си стем ска ан ти ак не-те ра пи ја, а кај 
оние па ци ен ти кај кои таа те ра пи ја 
не мо же да се при ме ни, се ко ри сти 
ла сер ска те ра пи ја со 1064nm Nd:YAG 
ла сер.

На од 15 до 30 от сто од па-
ци ен ти те со ак не ле зии им е 

по тре бен ме ди цин ски трет ман 
за ра ди те жи на та и вре ме тра е-

ње то на за бо лу ва ње то
Д-р Ли ди ја 

Би сер ко ска-Ата на сов ска,
дерматовенеролог

фи кас но про тив ак ни те

Ла сер ска та те ра пи ја со 1064nm Nd:YAG ла сер е без бед на, ефе ктив на за па-
ци ен ти кај кои не мо же да се при ме ни си стем ска ан ти ак не-те ра пи ја.

- Ла сер ска та енер ги ја дејс тву ва ба кте ри цид но на ба кте ри и те и на лој на та 
жлез да, ја ре ду ци ра се бум про дук ци ја та и неј зи на та го ле ми на. Трет ма нот е 
по го ден за ли це то со ла де ње со ла ден воз дух кој обез бе ду ва ком фор и без-
бед ност при по стап ка та - об јас ну ва д-р Би сер ко ска-Ата на сов ска.
Бро јот на трет ма ни те и на че сто та та го одре ду ва дер ма то ло гот, но обич но 

се по треб ни нај мал ку пет трет ма ни.
До де ка трае трет ма нот, ве ли до ктор ка та, мож на е по ја ва на цр ве ни ло, ле-

сен оток, но вед наш по тоа се на не су ва крем за хи дра та ци ја и фо то про тек ци ја.
Ед на не де ла по трет ма ни те, вкуп ни от број на ак ни е на ма лен ду ри и за 75 

от сто, а хи сто па то ло шки те на о ди, по зе ме на би оп си ја, по ка жу ва ат де ка сте-
пе нот на вос па лу ва ње е зна чај но на ма лен, на од кој оди во при лог на нор мал-
ни лој ни жлез ди и окол ни стру кту ри.

Ак ни те се по ја ву ва ат кај од 
70 до 95 от сто од адо лес-
цен ти те, но не ре тко и кај 
по во зрас ни од 25 го ди ни, 
што ги пра ви че сто кож но 
за бо лу ва ње кое ба ра се ри-
о зен стру чен трет ман

Те ра пи ја
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Нај чест вид гла во бол ка, оп што 
при сут на кај од 15 до 20 от сто 
од по пу ла ци ја та, е ми гре на-
та. Се ко ја ше ста же на стра-

да од ми гре на, што бо ле ста ја пра ви 
по за ста пе на кај нив одо што кај ма жи-
те, кај кои се кој 15-ти стра да од овој 
вид гла во бол ка.
Д-р Бјан ка Ча чев Спан чев ска, не-

вроп си хи ја тар ка во „Ре-Ме ди ка“, ве-
ли де ка ми гре на та нај че сто се ја ву ва 
од 20 до 40-го диш на во зраст, но мо же 
да се ја ви и кај пом ла ди, ка ко и кај де-
ца и кај по во зрас ни. Мо же да се ја ви 
ка ко на пад на гла во бол ка ед наш до два 
па ти го диш но, но и ед наш до два па ти 
ме сеч но, па ду ри и не дел но. Ко га се ја-
ву ва по ве ќе од 15 па ти ме сеч но ве ли-
ме де ка е хро нич на ми гре на.
Овој вид гла во бол ка на ста ну ва ка-

ко пос ле ди ца на сло же ни про це си во 
мо зо кот и во не го ви те крв ни са до ви. 
Се мис ли де ка хор мо нот се ро то нин е 
глав на та суп стан ци ја ко ја е од го вор на 
за ми гре на та. Ни во то на се ро то нин е 
мно гу ви со ко пред на пад на ми гре на, 
а дра стич но па ѓа за вре ме на на па дот. 

- По сто јат одре де ни пре ци пи ти рач-
ки фа кто ри кои вли ја ат на по ја ва та на 
ми гре на, од нос но т.н. оки да чи. Тоа се: 
про ме на на хор мо на лен ста тус, во цик-
лус пред мен стру а ци ја, глад, жед, умор, 
пос па ност, со стој би на стрес, бр зи кли-
мат ски про ме ни, ја де ње одре де ни ви-
до ви хра на ка ко си ре ње, чо ко ла да, 
кон зер ван си, не кои овош ја, цр но ви-
но, ле ко ви итн. - об јас ну ва д-р Ча чев 
Спан чев ска.

ОД ТА ПА ДО НЕ ИЗ ДРЖ ЛИ ВА БОЛ КА

Гла во бол ка та е глав на фа за на на па-
дот кај се ко ја ми гре на. Тоа е нај че сто 
ед но стра на бол ка на гла ва та во вид на 
рит мич ко уди ра ње или пул си ра ње, или 

ком би на ци ја од та па бол ка прос ле де на 
со пул си ра ње, ко ја мо же да се ши ри на 
дру га та по ло ви на од гла ва та. 

- Бол ка та мо же да би де та па и уме-
ре на, до мно гу сил на и не из држ ли ва. 
Че сто е прос ле де на со га де ње и со по-
вра ќа ње, не до стиг на апе тит, пре о сет-
ли вост на свет ли на, бу че ње и ми ри си 
и се за си лу ва со фи зич ки на пор. На па-
дот трае од че ти ри до 72 ча са.

- По гла во бол ка та мо же да се ја ват 
ис цр пе ност, бол ки во му ску ли те, сма-
ле на кон цен тра ци ја и вни ма ние, ди ја-
ре ја, на ма лен апе тит. Оваа со стој ба е 
пост дром и по ми ну ва по до бро спи е ње 
- ве ли до ктор ка та.

АКУТ НА МИ ГРЕ НА

За по ста ву ва ње ди јаг но за се по треб-
ни до бра анам не за и де та лен не вро ло-
шки прег лед. Кај ти пич на та ми гре на, 
кај ко ја на па ди те не се комп ли ци ра ни 
и не се че сти, а не вро ло шки от на од е 
уре ден, по на та мош ни ис пи ту ва ња не 
се по треб ни. Ми гре на та не мо же да се 
до ка же со ни ту ед но ди јаг но стич ко по-
ма га ло, а во по од дел ни слу чаи, ко га не-
вро ло гот се сом не ва за дру ги со стој би, 
ќе одре ди што да се на пра ви.

- Те ра пи ја та за ми гре на мо же да 
би де нес пе ци фич на, а тоа е ко га ко-
ри сти ме обич ни анал ге ти ци и не сте-
ро ид ни ан ти рев ма ти ци. Тие се ефи-
кас ни кај по лес ни слу чаи и во аку тен 
на пад - ве ли д-р Ча чев Спан чев ска.
Тие во уме ре но ко ли чес тво не се штет-
ни, но се ка ко не тре ба да се зло у по-
тре бу ва ат.

- Кај нај го лем број ми гре ни нај де-
ло твор ни се пре па ра ти те на трип тан. 
Трип та ни те дејс тву ва ат на спе ци фич-
ни де ло ви на мо зо кот и на крв ни те са-
до ви и го спре чу ва ат раз во јот на на пад 
на ми гре на. По сто јат во об лик на таб ле-

ти, спреј и па сти ли. Обич но дејс тву ва ат 
бр зо ако се зе ма ат на вре ме но, од нос-
но во по че то кот на ми гре на та за око лу 
30 ми ну ти. Не сме ат да ги зе ма ат лу ѓе 
со по ка чен кр вен при ти сок, оние што 
има ат проб лем со ти ро ид на та жлез да и 
по мо зо чен удар и ср цев ин фаркт - ве-
ли на ша та со го вор нич ка.

ТЕ ШКА И ХРО НИЧ НА МИ ГРЕ НА

Ко га ми гре на та е те шка и хро нич на, 
и се ја ву ва три-че ти ри па ти ме сеч но, 
на па ди те се мно гу сил ни, тра ат дол го и 
комп лет но го онес по со бу ва ат па ци ен-
тот. Во тие слу чаи, по јас ну ва до ктор ка-
та, те ра пи ја та за аку тен на пад не е де-
ло твор на и се ко ри стат ле ко ви кои тре-
ба да се зе ма ат ре дов но се кој ден нај-
мал ку три-че ти ри ме се ци.

- Ту ка спа ѓа ат ан ти е пи леп ти ци, ан-
ти де пре си ви, бе та-бло ке ри и од дел-
ни хор мо ни, а пре вен ти ва та мо же да 
трае и по дол го ако ле ко ви те ја на ма-
ли ле за че сте но ста на на па ди те за 50 
от сто. Ка ко те ра пи ја мо же да се ко ри-
стат и не фар ма ко ло шки средс тва, ка-
ко веж би за ре ла кса ци ја, аку пун кту ра, 
пси хо те ра пи ја, ви та мин ска те ра пи ја и 
сл. -ве ли таа.

Ми гре на та не мо же да се до ка-
же со ни ту ед но ди јаг но стич ко 
по ма га ло, па за по ста ву ва ње 
ди јаг но за се по треб ни до бра 

анам не за и де та лен не вро ло шки 
прег лед

Д-р Бјан ка Ча чев Спан чев ска, 
не вроп си хи ја тар ка

Ми гре на 
- бол ка на пет ти на 
од по пу ла ци ја та
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Не кои ли ца има ат т.н. 
про дро ми, од нос но прет-
чув ство де ка ќе до би јат 
ми гре на. Тие про дро ми 
мо же да се при сут ни не-
кол ку ча са пред на па дот, 
но и не кол ку де на. Тоа се 
чув ство на за мор, не рас-
по ло же ние, чув ство на те-
жи на во гла ва та, про ѕе-
ва ње, по го ле ма по тре ба 
за сла тка хра на, сма ле на 
актив ност. Д-р Ча чев Спан-
чев ска ве ли де ка по не ко-
гаш е при сут на т.н. ау ра, про-
ме ни во вид но то по ле од ти пот 
на све тка ње или цр ни точ ки (ле-
тач ки му шич ки), по тоа гу бе ње на 
дел од вид но то по ле, чув ство на 
трп не ње или сла бост на ед на та 
стра на од те ло, на ру ше на рам но-
те жа, двој ни сли ки или те шко тии 
при го вор.
Тие по ми ну ва ат за кра тко вре-

ме и му прет хо дат на на па дот на 
гла во бол ка, но че сто мо же да се 
ја ват и са мо стој но, а по нив да не 
сле ду ва на пад на ми гре на.

Овој вид гла во бол ка 
на ста ну ва ка ко 
пос ле ди ца на сло же ни 
про це си во мо зо кот, 
прос ле де на е со та па 
или не из држ ли ва 
бол ка, а се тре ти ра со 
нес пе ци фич на или 
дол го трај на те ра пи ја, 
во за вис ност од тоа 
да ли ми гре на та е акут на 
или хро нич на

Прет чув ство 
за на пад
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СТРЕС 
на ра бот но то ме сто
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Ду ри и ко га ра бот но то ме сто е 
во склад со про фе си ја та ко-
ја сме ја из бра ле и со кре-
и ра ни те ам би ции, мо же да 

се по ја ви стрес на ра бот но то ме сто, 
кој мо же да се одра зи врз пси хич ко-
то здрав је. Из во ри те на стрес на ра-
бот но то ме сто кои мо же да пов ли ја ат 
врз мен тал но то здрав је на вра бо те-
ни от нај че сто про из ле гу ва ат од при-
ро да та на ра бо та та, од ус ло ви те за ра-
бо та (фи зич ки и ма те ри јал ни), од ме-
ѓу чо веч ки те од но си, од мо мен тал ни-
от про цес низ кој ми ну ва ор га ни за ци-
ја та и сл.

- Ра бот ни от ден е нај мал ку ед на тре-
ти на од се кој ден во ра бот на та не де-
ла. Тоа е зна ча ен дел што има вли ја-
ние врз це ло куп но то жи ве е ње. Жи вот-
ни от стил или жи вот на та фи ло зо фи ја 
што ја гра ди ме е мно гу одре де на и од 
сти лот во ра бот но то функ ци о ни ра ње 
лич но и на функ ци о ни ра ње то на ор-
га ни за ци ја та (сти лот на функ ци о ни ра-
ње во ор га ни за ци ја та). Кол ку и да по-
стои тен ден ци ја да се од во ју ва ра бо-
та та од при ват ни от жи вот, не се ко гаш 
тоа мо же да се ре а ли зи ра или да би-
де до вол но до бро за по е ди не цот - ве-
ли м-р Ма ри ја Стој ко ска-Ва си лев ска, 
пси хо лог и пси хо те ра пев тка.
Зна чај но е да се по стиг не ба ланс 

ме ѓу до жи ву ва ња та на ра бо та и во 
при ват ни от жи вот. Че сто лу ѓе то са ка-
ат да по ста ват јас на гра ни ца ме ѓу нив, 
не зна еј ќи ка ко по и на ку да се спра ват 
со стре сот освен со јас но од во ју ва ње 
на об ла сти те, па че сто слу ша ме: „По 
ра бот но то вре ме не збо ру вам за ра-
бо та“ или „го иск лу чу вам служ бе ни от 
те ле фон“ и слич ни ко мен та ри. 

- Ова е ефи кас но за „пре жи ву ва ње“ 
на из ве сен пер и од, но во пси хо ло ги ја-
та е поз на то де ка свес но до не се ни те 
од лу ки вклу чу ва ат по ве ќе откол ку са-
мо јас но иска жан став до кој цвр сто се 
др жи ме. При вре ме но мо же „да се за-
ла же ме“ де ка иг но ри ра ње то на емо-
ци и те кои се про из ве ду ва ат во те кот 
на ра бот ни от ден мо же да н� рас то ва-
рат во пре о ста на ти от дел од де нот. Но 
на по долг пер и од овие емо ции из ле-

гу ва ат на по вр ши на и тоа нај че сто ма-
ски ра ни во не кои симп то ми ка ко не-
на де ен нап лив на воз бу да што мо же 
нај раз лич но да се праз ни, пре ку вер-
бал на ди ску си ја, до ср це би е ње кое 
мо же да пре ми не до раз ли чен сте пен 
на страв за сво е то здрав је, по на та му 
па нич ни на па ди, не об јас ни ви гла во-
бол ки, не со ни ци, алер ги ски ре ак ции и 
дру ги слич ни со ма ти за ции на стре сот - 
об јас ну ва пси хо те ра пев тка та. 
Исто та ка, по дол го трај ни от стрес 

мо же да пре диз ви ка раз ни шу ва ње 
на не кои ба зич ни стол бо ви во лич но-
ста, на при мер, са мо до вер ба, мо ти-
ва ци ја за ра бо та та, лич ни вред но сти, 
конф ликт на ам би ци ја со фру стра ци и-
те, до апа ти ја и де пре сив на со стој ба.

- Кол ку е го ле мо не за до волс тво то од 
про фе си о нал ни от жи вот во рам ки те 
на ор га ни за ци ја та и ка ко се одра зу ва 
врз мен тал но то здрав је на чо ве кот т.е. 
кои се од прет ход но на ве де ни те симп-
то ми и во кој сте пен ќе се про ја ват, се 
ви ка уште и син дром на пре го ру ва ње 
- ве ли Стој ко ска-Ва си лев ска. 
Че сто симп то ми те на овој син дром 

се пре дол го иг но ри ра ни или по тис ну-
ва ни, или не со од вет но тре ти ра ни. Фи-
зич ка та актив ност, ве ли таа, мо же да 
би де до бар вен тил пре ку кој се ос ло-
бо ду ва стре сот, но не се ко гаш е до-
вол на. Вер бал но ста и осве сту ва ње-
то на раз лич ни те ас пе кти на пре жи ву-
ва ни от стрес се ни во по ве ќе кон не го-
во над ми ну ва ње. По на та му, од го ле-
ма по мош е из диг ну ва ње то на све ста 
кај по е ди не цот за раз ви ва ње ква ли-
тет но чув ство за се бе, свес ност за сво-
и те по тре би, мож но сти, гра ни ци и на-
чи ни кои мо же да ги адап ти ра во ра-
бот на та сре ди на. 
Не мож но ста се ко гаш да се ба лан-

си ра по ме ѓу лич ни те и по тре би те на 
ор га ни за ци ја та кре и ра до пол ни те лен 
стрес. Зна чај но е стре сот да би де до-
бро де фи ни ран, актив но сти те ба зи ра-
ни за не го во над ми ну ва ње да би дат, 
глав но, ди рект но на со че ни кон не го-
во на ма лу ва ње, а не кон иг но ри ра-
ње - об јас ну ва Стој ко ска-Ва си лев ска.
До кол ку на ма лу ва ње то не е из вес-

но, важ но е по е ди не цот да се со о чи 
со сво и те из бо ри и да до не се свес на 
од лу ка што ќе ја ре а ли зи ра во одре де-
но вре ме и на на чин што тој ќе го из-
бе ре, зе мај ќи ги пред вид си те ас пе-
кти на од лу ка та, без раз ли ка да ли тоа 
ќе би де раз го вор со прет по ста ве ни-
те, ба ра ње кон крет ни про ме ни, пра-
ве ње кон крет ни про ме ни кај се бе до 
на пу шта ње на таа ра бот на по зи ци ја 
со свес ност што гу би и што до би ва и 
ка ко тоа се одра зу ва врз не го и врз не-
го ви те најб ли ски.

- Си сте мот на под др шка за спра ву-
ва ње со стре сот на ра бот но то ме сто 
мо же да се ло ци ра пре ку: Ин ди ви ду-
ал на сен зи тив ност кон проб ле ми те 
од про фе си о нал ни от жи вот и лич ни те 
по тре би, од нос но вра бо те ни от сам си 
ба ра про фе си о нал на по мош за над-
ми ну ва ње на пси хич ки те те шко тии 
пре диз ви ка ни од стрес на ра бот но то 
ме сто, тим од чо веч ки ре сур си во ор-
га ни за ци ја та, си сте мат ски прег ле ди 
за ни во то на стрес на ра бот но то ме сто 
и сл. - до да ва на ша та со го вор нич ка.

Кол ку и да по стои тен ден ци ја да се од во ју ва ра бо та та од 
при ват ни от жи вот, не се ко гаш тоа мо же да се ре а ли зи ра 
или да би де до вол но до бро за по е ди не цот

При вре ме но мо же „да се за-
ла же ме“ де ка иг но ри ра ње то 
на емо ци и те кои се про из ве-
ду ва ат во те кот на ра бот ни от 

ден мо же да н� рас то ва ри во 
пре о ста на ти от дел од де нот. Но 
на по долг пер и од овие емо ции 

из ле гу ва ат на по вр ши на
М-р Ма ри ја 

Стој ко ска-Ва си лев ска, 
пси хо лог и пси хо те ра пев тка 
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Са мо прег ле дот на дој ки те е 
ед но ста вен и ефи ка сен на-
чин за кон тро ли ра ње на 
нив но то здрав је и по ма га 

же ни те да на у чат ка ко нор мал но изг-
ле да ат нив ни те гра ди и ка кви се на 
до пир, за ако се по ја ват ка кви би ло 
про ме ни да мо жат вед наш да ги за-
бе ле жат. Д-р Дра га Тр пе ска, ра ди о-

ди јаг но сти чар ка во „Ре-Ме ди ка“-Те-
то во, об јас ну ва де ка са мо прег ле дот 
тре ба да се пра ви не кол ку де на по 
за вр шу ва ње то на мен стру ал но то кр-
ва ве ње. Но и де ка оваа по стап ка не 
зна чи де ка тре ба да се из бег ну ва ат 
ре дов ни те ле кар ски кон тро ли. Ра кот 
на дој ка е из ле чив са мо до кол ку се 
открие на вре ме.
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же ни те
ле да ат
до пир,
про ме
бе ле жа
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ПОД ДР ШКА 
во би тка та 
со ра кот 
на дој ка та

Не за бо ра вај те 
на са мо прег ле дот 
на дој ки те
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Ра кот на дој ка та на па ѓа 
це ла го ди на, па ток му по ра-
ди тоа тре ба по сто ја но да 
се збо ру ва за не го. Врв ни 
екс пер ти од пр ва та при ват-
на оп шта бол ни ца „Ре-Ме-
ди ка“ и од дру ги при ват ни 
и јав ни уста но ви веќе го 
прет ста ви ја пра вил ни от 
при стап во откри ва ње то и 
ле ку ва ње то на овој кан цер 
и се за ло жи ја вни ма ни е то 
за свес но ста за опас но сти-
те што сле ду ва ат со ова за-
бо лу ва ње, но и мож но сти те 
за пра вил но ле ку ва ње на 
па ци ен ти те да ги одр жу ва ат 
це ла го ди на

Ди јаг но стич ка та ам бу лан та на „Ре-Ме ди ка“ во Те то во ра бо ти по ве ќе од 
5 го ди ни и се за ни ма ва со ди јаг но за на бо ле сти те на дој ка та. Та му се пра-
ват ул траз вуч ни прег ле ди (ехо) и ма мо гра фи ја.

- Во де неш но вре ме ко га бо ле сти те на дој ка та се че сти и по пу лар ни ва-
кви те ам бу лан ти се од го ле мо зна че ње. Ве ќе се ко ја же на знае де ка ра но-
то откри ва ње на ма лиг на та бо лест на дој ка та е мно гу зна чај но и има го лем 
ус пех во трет ма нот и крај ни от ис ход на бо ле ста. По точ но ка жа но, го лем 
број па ци ен тки се из ле ку ва ат од ова бо лест и про дол жу ва ат со нор ма лен 
и ква ли те тен жи вот. Мо же да се ка же де ка же ни те без раз ли ка на во зра-
ста с� по ве ќе се ја ву ва ат на овие прег ле ди, што зна чи де ка здрав стве на та 
еду ка ци ја и гри жа та за здрав је то се на по ви со ко ни во - ве ли д-р Тр пе ска.
Кам па њи те за ре дов ни прег ле ди на дој ки те не се за да се зап ла шат же-

ни те, ту ку да се по тсе тат де ка во ова ди на мич но вре ме тре ба мал ку да се 
по све ти ме и на на ше то здрав је. 

- Не се ко ја гру тка во дој ка та е ма лиг на. Мо же да би де и по го ле ма ци ста, 
или бе ниг на твор ба во дој ки те. За тоа тре ба да се пра ват ре дов ни прег ле-
ди. Мно гу че сто во ам бу лан та та во ко ја ра бо там до а ѓа ат же ни во па ни ка, 
из бе зу ме ни за што на пи па ле не ка кво грут че на ед на од дој ки те. По ул траз-
вуч ни от прег лед и раз го во рот ја на пу шта ат ам бу лан та та пос ми ре ни и рас-
по ло же ни. Да во ди ме гри жа за на ше то здрав је, и по крај са мо прег ле ди те 
да оди ме на ле кар ски кон тро ли - ве ли д-р Тр пе ска.

 про ме на на го ле ми на та или об ли кот на гра ди те
 не рам ни ни, вдлаб на ти ни или из диг на ти де ло ви по ко жа та
 бол ни или без бол ни гру тки или за де бе лу ва ње
 че ша ње, оток или цр ве ни ло во об ла ста око лу бра да ви ци те
 ис це док од бра да ви ци те 
 вов ле ку ва ње на бра да ви ци те

Што не тре ба да се иг но ри ра

Ре дов ни те 
кон тро ли 
се спас

 За ста не те пред го ле мо ог ле да-
ло на кое це лос но ќе мо же те да ги 
наб љу ду ва те две те дој ки  исто вре-
ме но и сле де те ги во по ве ќе по зи-
ции: со ра це те спу ште ни по крај те-
ло то, со длан ки те пот пре ни на кол-
ко ви те, со ра це те кре на ти над гла-
ва, со ра ме на та за фр ле ни на на-
зад. 

 Лег не те на грб и ста ве те пер-
ни ца под дес но то ра мо. Дес на та 
ра ка ја по ди га те и ја ста ва те под 
гла ва та.

 Со ја го ди ци те на по ка за ле цот, 
сред ни от и на до ма ли от прст на ле-
ва та ра ка при ти скај те из ве ду вај-
ќи круж ни дви же ња. При ти со кот со 
пр сти те тре ба да е та ка прис по со-
бен да мо же да се по чув ству ва и 
за поз нае стру кту ра та на дој ка та. 

 Со вр во ви те на пр сти те тре ба 
да се пра ват и дви же ња го ре-до лу 
и кон и од бра да ви ца та. 

 Ва ков са мо прег лед се пра ви 
и на ле ва та дој ка
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Со ју зот на сту ден ти по ме-
ди  ци  на  на  Ма  ке  до  ни  ја 
(ССММ) и оваа го ди на ја 
про дол жи тра ди ци ја та на 

ор га ни зи ра ње Ин тер на ци о на лен 
кон грес за сту ден ти и мла ди ле ка-
ри. По 39-ти пат, ССММ ор га ни зи ра 
кон грес кој обе ди ну ва по ве ќе сто-
ти ци сту ден ти и мла ди ле ка ри од на-
уч но-истра жу вач ки ка ра ктер, а што 
го под др жа и „Ре-Ме ди ка“. 
На ово го диш ни от кон грес, што 

се одр жа од 7 до 10 мај во Охрид, 
учес тву ваа 260 сту ден ти и мла ди 
до кто ри од Укра и на, Пол ска, Ко-
со во, Па ки стан, Еги пет, Хр ват ска, 
Бос на и Хер це го ви на и од Ма ке-
до ни ја. 

- Ка ко го сти и пре да ва чи беа при-

сут ни на ши ре но ми ра ни про фе со-
ри од Ме ди цин ски от фа кул тет во 
Скоп је, де ка нот проф. д-р Ни ко ла 
Јан ку лов ски, ка ко и проф. д-р Аи-
да Ку ло Це сич од Са ра е во, проф. 

д-р Ор хан Дер ман и проф. д-р Оз гур 
Онер од Тур ци ја, ка ко и проф. д-р 
Ан дре ја Ар сов ски од пр ва та при-
ват на оп шта бол ни ца „Ре-Ме ди ка“ 
- ве лат од ССММ.

Под др шка на сту ден ти те 
и на мла ди те ле ка ри
На ово го диш ни от Ин тер-
на ци о на лен кон грес за 
сту ден ти и мла ди ле ка ри 
учес тву ваа 260 сту ден ти и 
мла ди до кто ри 
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Шо квејв (Shock-wave) звуч-
ни те бра но ви во ме ди-
цин ски це ли за поч наа 
да се ко ри стат пред 20 

го ди ни ка ко трет ман за ели ми ни ра-
ње ка ме ња во бу брег без по вре да на 
ко жа та или оште ту ва ње на тки во то. Не-
кои од при друж ни те по ја ви кои се за-
бе ле жа ни при при ме на та на оваа ме-
то да, ка ко што се по бр зо за рас ну ва ње 
на ко ски те и за бр за на ре ге не ра ци ја 
на тки ва та, до ве доа до раз вој на шо-
квејв-апа ра ту ра та, ко ја де нес ши ро-
ко се при ме ну ва во фи зи кал на та ме-
ди ци на.

- По треб ни се са мо 3-4 трет ма ни во 
не дел ни ин тер ва ли, а вре ме тра е ње-
то на еден трет ман е де се ти на ми ну-
ти. Па ци ен тот чув ству ва од боц ка ње 
до сла ба бол ка на ме сто то што го тре-
ти ра ме - ве ли д-р Тра јан ка Ди ми три је-
ска, спе ци ја лис тка по фи зи кал на ме-
ди ци на.

Те ра пи ја та се при ме ну ва за бол-
но ра мо, „те ни ски ла кот“, за бол ка во 
пре де лот на кол кот, „ско кач ко ко ле но“, 
бол ка во зад на та ло жа на на тко ле ни ца-
та, бол ни со стој би на Ахи ло ва та те ти ва.

- Удар ни те бра но ви нај че сто ги ко ри-
сти ме во трет ман на кал ци фи ка ти на 
ра мо. Ста ну ва збор за та ло же ње кал-
ци у мо ви со ли во ме ки те тки ва на ра-
мо то кои кај па ци ен тот мо же да пре-
диз ви ка ат бол ка во ра мо то, вко ча не-
тост по дол жи на та на ра ка та и огра ни-
чу ва ње на дви же ња та до це лос но вко-
ча ну ва ње во ра мо то. Апа ра тот за шо-
квејв-те ра пи ја во „Ре-Ме ди ка“ е по вр-
зан во ул траз ву чен апа рат што овоз-
мо жу ва ви зу а ли за ци ја на кал ци фи ка-
ти те во те кот на трет ма нот. Ко ри стеј ќи 
го т.н. бабл ефект се раз би ва ат фо ку-
си ра ни те кал ци фи ка ти на што е мож-
но по сит ни че сти ци кои по тоа се ре сор-
би ра ат и од ве ду ва ат пре ку цир ку ла ци-
ја - ве ли д-р Ди ми три је ска.

АНАЛГЕТСКИ ЕФЕКТ - Оваа те ра пи-
ја го на ма лу ва му скул ни от то нус и 
спре чу ва на ста ну ва ње на спа зам. 
Хи пе ре ми ја та е еден од ос нов ни те 
ефе кти на те ра пи ја та. Таа овоз мо-
жу ва по до бро снаб ду ва ње со крв, 
а со тоа енер ги ја на хи пер то нич-
ни те му скул ни и ли га мент ни стру-
кту ри. Па ци ен тот по трет ма нот чув-
ству ва зна чи тел но на ма лу ва ње на 
бол ка та.

ЗАБРЗУВАЊЕ НА ПРОЦЕСОТ НА РЕ-
ХАБИЛИТАЦИЈА - Се за бр зу ва про-
це сот на ре ха би ли та ци ја на па ци-
ен тот и не го во вра ќа ње во функ-
ци о нал на со стој ба ка ко пред по-
вре да та.

РЕВАСКУЛАРИЗАЦИЈА – Шо квејв-
бра но ви те ја сти му ли ра ат ва ску-
ла ри за ци ја та на тре ти ра но то тки-
во, што до ве ду ва до ре ге не ра ци ја.

СОЗДАВАЊЕ КОЛАГЕН - Соз да ва-
ње до вол но ко ли чес тво ко ла ген, 
кој е не оп хо ден за про це сот на 
ре па ра ци ја на оште те ни те му ску-
ло ске лет ни и ли га мент ни стру кту-
ри. Сти му ла ци ја та е во под ла бо ки-
те сло е ви на тки ва та.

МЕТАБОЛИЗАМ - Пре ку по до бру-
ва ње на окси ге на ци ја та се за бр-
зу ва ме та бо лиз мот, от стра ну ва ње 
на хи ста ми нот LA и дру ги штет ни 
ма те рии.

Ре зул та ти те од шо квејв-те ра пи ја-
та се да ле ку над оче ку ва ња та. Кли-
нич ки те сту дии по ка жу ва ат 75 от-
сто ус пеш ност во те ра пи ја та со 
шо квејв-бра но ви. Оваа ме то да е 
бр за и лес на за из ве ду ва ње и им 
овоз мо жу ва на па ци ен ти те да го 
ре шат сво јот проб лем из бег ну вај-
ќи евен ту а лен опе ра ти вен за фат.

Ка кви ефе кти 
има те ра пи ја та?

Шо квејв-те ра пи ја 
- но ви на за ле ку ва ње 
кал ци фи ка ти во ра мо
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Во Евро па и све тот, ко ло но-
ско пи ја та ста ну ва дел од си-
сте мат ски те прег ле ди и кај 
здра ва та по пу ла ци ја за да се 

откри јат ра ни те про ме ни на де бе ло то 
цре во кои се во по тен ци јал но из ле чи-
ва фа за (рак во ра на фа за). Со ова се 
раз ви ва и све ста на по пу ла ци ја та де ка 
не тре ба да се че ка до ну жен прег лед.
Кај, ус лов но ре че но, здра ва та по пу-

ла ци ја, скри нинг- прег ле ди те се вр шат 
на 5 го ди ни, нор мал но до кол ку не ма 
на од за бо лест. Во спро тив но, по на-
та мош но то сле де ње оди по до бро де-
фи ни ра ни про то ко ли за со од вет но за-
бо лу ва ње.
Ко га да се на пра ви ко ло но ско пи ја?
- Од осо бе на важ ност е да се спо ме-

не де ка во раз ви е ни те зем ји ко ло но-
ско пи ја та ве ќе спа ѓа во еден вид ру-
тин ски прег лед. Ге не рал но пра ви ло и 
пре по ра ка е де ка скри нинг (пре вен-
тив на ко ло но ско пи ја) тре ба да се из-
ве де ме ѓу 45-та и 50-та го ди на од жи-
во тот. Осо бе но вни ма ние тре ба да се 
обр не на оние па ци ен ти кои се фа ми-
ли јар но оп то ва ре ни со рак на де бе ло-
то цре во. Оваа ка те го ри ја па ци ен ти не 
зна чи де ка со си гур ност ќе раз ви јат 
кар ци ном, но кај нив про цен тот на ри-
зик е и до 30 про цен ти по го лем откол ку 
кај пре о ста на та та по пу ла ци ја. Зна чи, 
до кол ку не кој член, не за вис но од ко ја 
стра на на фа ми ли ја та, имал ту мор на 

де бе ло то цре во (мај ка, та тко, ба ба, де-
до, чич ко...), скри нинг-ко ло но ско пи ја-
та за дол жи тел но тре ба да се на пра ви.
Би са кал да на ве де ме уште еден по-

да ток кој, се пак, би тре ба ло да ја из-
диг не све ста за прег лед и на вре ме на 
де тек ци ја на ма лиг ни те бо ле сти на де-
бе ло то цре во во ра на та фа за. Ја пон-
ски те авто ри, кои се ре чи си во са ми-
от врв на ен до ско пи ја та, сле де ње то и 
ра но то откри ва ње на ра кот на ор га ни-
те за ва ре ње, де фи ни раа еден по се-
бен по им, со стој ба на ра кот. „Ран рак“ 
е тер мин што е упо тре бен ана лог но на 
тер ми нот ра на ту бер ку ло за. Оваа ком-
па ра ци ја ука жу ва де ка ра кот мо же да 
се из ле чи до кол ку се открие на вре ме. 
Ка ква е под го то вка та за ко ло но скоп-

ски от прег лед? 
- Под го то вка та за ко ло но ско пи ја е 

иск лу чи тел но важ на и од неа за ви си 
ква ли те тот на прег ле дот. До кол ку па-
ци ен тот не се при др жу ва на упат ство-
то за ди е та и про чи сту ва ње, го отеж-
ну ва прег ле дот на ле ка рот и го зго ле-
му ва ри зи кот за пре ви ду ва ње по ма-
ли ле зии. За про чи сту ва ње се ко ри стат 
ос мот ски ла ксан ти ви (fortrans) и пи е-
ње на 3-4 ли три би стри со ле ни и бла-
ги теч но сти пред прег ле дот.
Што мо же да се ди јаг но сти ци ра со ко ло-

но ско пи ја и кои се симп то ми те што тре ба 
де н� упа тат на прег лед?

- Кр ва ве ње од ре кту мот. Ре ктал но-

то кр ва ве ње е чест симп том на кој, за 
жал, не се обр ну ва мно гу вни ма ние. 
Нај че сто кр ва ве ње то се пре пи шу ва 
на хе мо ро и ди те кои се че сти ка ко за-
бо лу ва ње, при што се пра ви фа тал на 
гре шка и се гу би дра го це но вре ме. Се-
кое ре ктал но кр ва ве ње не тре ба да 
се за не ма ру ва, и ако се ра бо ти за не-
кол ку кап ки крв или во тра го ви на то-
а лет на та хар ти ја, па ци ен тот тре ба во, 
нај ма ла ра ка, да го прег ле да за врш-
ни от дел на цре во то (ре кто-сиг мо и до-
ско пи ја или нај до бро то тал на ко ло но-
ско пи ја).
Кои зна ци зна чат аларм за да се на пра-

ви ко ло но ско пи ја?
- Сла бо крв но ста (же ле зо де фи цит-

на та ане ми ја) е аларм што упа ту ва на 
ко ло но ско пи ја за да се иск лу чат под-
мол ни, хро нич ни ту мор ски кр ва ве ња 
кои ре чи си и да не да ва ат дру ги симп-
то ми. Нор мал но, при со стој ба на ане-
ми ја тре ба да се иск лу чи кр ва ве ње од 
ги не ко ло шка при ро да. При ва кви со-
стој би е за дол жи тел на и кон сул та ци-
ја со хе ма то лог за ле ку ва ње на по те-
шки те фор ми.
Са мо це лос на та ко ло но ско пи ја ну-

ди нај точ ни ре зул та ти и иск лу чу ва или 
до ка жу ва при сус тво на по ли пи кои мо-
же да кр ва ват, на ту мо ри, вос па ле ни ја 
на де бе ло то цре во (ул це ро зен ко лит), 
Кро но ва та бо лест и дру ги бо ле сти.
Про ли вот (diarrhoe). Ди ја ре ја та е 

Ко ло но ско пи ја - ен до скоп ски 
ИНТЕРВЈУ

Ко ло но ско пи ја та е зла тен стан дард во ди јаг но за та на бо-
ле сти те на де бе ло то цре во. Со овој прег лед се прег ле ду ва 
це ло то де бе ло цре во (то тал на ко ло но ско пи ја) до ме сто то 
на спо ју ва ње то со тен ко то цре во (иле у мот). До кол ку има 
ин ди ка ции, мож но е и вле гу ва ње во за врш ни от дел на 
тен ко то цре во за да се ди јаг но сти ци ра ат не кои бо ле сти 
што спе ци фич но го за фа ќа ат овој дел. Проф. д-р Даг мар 
Оров ча нец, ин тер нист га стро ен те ро хе па то лог во „Ре-Ме-
ди ка“, об јас ну ва ко га и зо што се пра ви оваа ин тер вен ци-
ја, што мо же да се оче ку ва од неа, да ли е бол на...
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прег лед на де бе ло то цре во
исто та ка симп том кој е ин ди ка тор за 
ко ло но скоп ски прег лед. Осо бе но кај 
па ци ен ти те со по дол го трај ни про ли ви, 
кои не ре а ги ра ат на те ра пи ја, тре ба 
да се на пра ви ко ло но ско пи ја, но и га-
стро ско пи ја. По тре ба та е осо бе но наг-
ла се на до кол ку па ци ен тот про гре сив-
но сла бее, има ото ци. Во тој слу чај, по-
треб на е и га стро ско пи ја со дла бо ка 
би оп си ја на тен ки те цре ва.
За пе кот (constipatio) е симп том кој е 

нес пе ци фи чен и ги сле ди ка ко ор ган-
ски те та ка и функ ци о нал ни те бо ле сти 
на де бе ло то цре во. До кол ку е прос ле-
ден со кр ва ве ње е ап со лут но ин ди ци-
ран прег лед.
Ка кви ин тер вен ции мо же да се на пра-

ват при ко ло но ско пи ја?
- Ко ло но ско пи ја та не е са мо ди јаг-

но стич ка про це ду ра. Од огром но зна-
че ње се ин тер вен ци и те кои мо же да 
се пра ват во те кот на прег ле дот. Ед на 
од мно гу те ин тер вен ции прет ста ву ва 
ен до скоп ско то от стра ну ва ње на по ли-
пи те (ко ло но скоп ска по ли пе кто ми ја), 
при ко ја без бол но и бр зо се от стра-
ну ва ат слу чај но откри е ни те по ли пи, а 
со тоа се от стра ну ва и ри зи кот исти те 
да пре ми нат во рак на де бе ло цре во. 
По оваа ин тер вен ци ја па ци ен ти те во 
исти от ден мо же да ја на пу штат бол ни-
ца та и да про дол жат со се којд нев ни-
те актив но сти.
Ен до би оп си ја та прет ста ву ва зе ма-

ње би оп си ја (при ме ро ци од тки во, по-
лип, ту мор, вос па ле ние) во те кот на 
прег ле дот, по што ма те ри ја лот се ис-
пра ќа на ана ли за, а по тоа во за вис-
ност од на о дот се при ста пу ва на ле-
ку ва ње.
Да ли ко ло но ско пи ја та е бол на? 
- Иа ко бол ка та е ре ла ти вен по им, ко-

ло но ско пи ја та се кла си фи ци ра во по-
бол ни те прег ле ди. Тоа е и ед на од при-
чи ни те по ра ди ко ја не кои па ци ен ти те-
шко се од лу чу ва ат за по вто рен прег-
лед. Од де лот за ен до ско пи ја и ин тер-
вент на га стро ен те ро ло ги ја во бол ни-
ца та „Ре-Ме ди ка“, ко ло но скоп ски от 
прег лед и си те ен до скоп ски ин тер вен-
ции ги из ве ду ва под оп шта ане сте зи-

ја, со што го ос ло бо ду ва па ци ен тот од 
си те бол ки и не при јат ни сен за ции при  
прег ле дот и ин тер вен ци и те.
Да истак не ме са мо де ка ова е прин-

цип на ра бо та на си те мо дер ни европ-
ски бол ни ци.
Ка кви комп ли ка ции мо же да се по ја ва-

ат при ин тер вен ци ја та?
- Ко ло но ско пи ја та е ме то да ко ја ба-

ра ве шти на на из ве ду ва ње и до бро 
поз на ва ње на па то ло ги ја та на де бе ло-
то цре во, би деј ќи са мо та ка мо же да 

се до бие об је кти вен зак лу чок и да се 
од бег не ри зи кот за вре ме на ра бо та-
та, кои во за вис ност од ин сти ту ци и те 
се дви жи од 0,2 до 0,8 от сто.
Бол ни ца та „Ре-Ме ди ка“ ги по се ду-

ва нај но ви те ен до скоп ски апа ра ти 
(Оlympus) овоз мо жу вај ќи бес пре ко-
рен ква ли тет на прег ле ди те и откри-
ва ње на ра ни про ме ни на де бе ло то 
цре во и до 2 ми ли ме три, кои се те шко 
вид ли ви за по ста ри те ге не ра ции ин-
стру мен ти.
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За 11 го ди ни по сто е ње во бол-
ни ца та се ро де ни 6.609 бе-
би ња, на пра ве ни се 408.071 
ам бу лант ски прег лед, 14.232 

ги не ко ло шки ин тер вен ции, 13.094 
хи рур шки ин тер вен ции. Во овој пер и-
од, во функ ци ја на ис по ра чу ва ње ква-
ли тет на и до сто инс тве на здрав стве на 
ус лу га на гра ѓа ни те на Ре пуб ли ка Ма-
ке до ни ја и по ши ро ко, на пра ве ни се и 
19.165 ренд ген ски сни ма ња, 9.114 
сни ма ња со комп ју тер ски то мо гра-
фи ја и се да де ни ни за дру ги ус лу ги за 
па ци ен ти те.
Здрав је то по де фи ни ци ја на СЗО не 

е са мо отсус тво на бо лест и сла бост, 
ту ку и бла го со стој ба на се кој чо век, 
па от ту ка и за лож ба на си те во бол ни-
ца та, ве лат от та му, да се фо ку си ра ат 

„Ре-Ме ди ка“ го прос ла ви 
еди на е сет ти от ро ден ден

Пр ва та при ват на оп-
шта бол ни ца „Ре-Ме-
ди ка“ го прос ла ви еди-
на е сет ти от ро ден ден 
на 7 април, Свет ски от 
ден на здрав је то



јули 2016 | РЕВИТА 41 

иск лу чи во на бла го со стој ба та на се-
кој вра бо тен, на се кој па ци ент, ка ко 
на фи зич ка та, мен тал на та, та ка и на 
со ци јал на та. 

- Гри жа та за здрав је то на на ши те 
вра бо те ни и на на ши те па ци ен ти е 
наш им пе ра тив. Це ла та таа гри жа 
при до не су ва за за ед нич ки от ус пех 
на бол ни ца та во оп што. Оваа го ди на 
ја од бе ле жу ва ме со пу шта ње во упо-
тре ба на но во из гра де ни от об јект и 
про ши ру ва ње то, на зго ле ме ни от ка-
па ци тет на бол ни ца та, т.е. офи ци ја ли-
зи ра ње на парт нерс тво то со Ми ни-
стерс тво то за здрав ство. По сво ја та 
кон цеп ци ја оваа со ра бо тка е единс-
тве на од ва ков вид во на ша та др жа-
ва. Осо вре ме ну ва ње на по стој на та 
ме ди цин ска опре ма и во ве ду ва ње то 
но ви ин ве сти ции во опре ма и, се ка-
ко нај важ на та, ин ве сти ци ја во стру-
чен ка дар се на ши те за лож би ста ве-
ни во функ ци ја на по тре би те на си те 
на ши па ци ен ти - ре че Ели ца Јор да но-
ва, ди ре ктор ка на бол ни ца та.
Проф. д-р Ан дре ја Ар сов ски, ме-

ди цин ски ди ре ктор на „Ре-ме ди ка“, 
ве ли де ка ни ко гаш не от ста пи ле од 
цел та за ре ша ва ње на здрав стве ни-

те проб ле ми те со кои се којд нев но се 
со о чу ва ат гра ѓа ни те пре ку етаб ли ра-
ње но ви ме то ди во ра бо те ње то. 

- Кај нас при ста пот, не га та и ле ку-

ва ње то кон се кој па ци ент се ин ди ви-
ду ал ни. Се то тоа н� пра ви по све те ни, 
ква ли тет ни и про фе си о нал ни - ве ли 
д-р Ар сов ски.
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Со ња Цин гар ска е ин стру-
мен тар ка во опе ра ци о на 
са ла, а ве ќе 11 го ди ни ра-
бо ти во „Ре-Ме ди ка“. 

- Ин стру мен тар ка та е еден вид до-
ма ќин ка во опе ра ци о на та са ла. Се 
гри жи за од не су ва ње то на пер со на-
лот, за дви же ње то на пер со на лот што 
учес тву ва во опе ра ци ја та, за сте рил-
но ста на опе ра тив но то по ле и ма те-
ри ја лот итн. Таа е ед на ал ка од син џи-
рот што мо ра бес пре кор но да функ-

ци о ни ра за да се од ви ва опе ра ци-
ја та ка ко што тре ба. Се ко гаш тре ба 
да го знае те кот на опе ра ци ја та. Тој 
се ко гаш не е по ист терк, има мно гу 
раз лич ни си ту а ции. Ин стру мен тар-
ка та мо ра да знае ка ко да ре а ги ра 
ко га хи рур гот ќе ја по да де ра ка та - 
ве ли Цин гар ска. 
Ане та Мар ков ска, пак, е ме ди цин-

ска се стра на од де лот за хи рур ги ја во 
„Ре-Ме ди ка“, ка де што ле жат па ци-
ен ти те пред и по опе ра ци ја. 

- Мо ја та ра бо та се со стои од при-
ем, пре до пе ра тив на при пре ма на 
па ци ен ти за хос пи та ли за ци ја и опе-
ра ци ја, ка ко и гри жа на опе ри ра ни 
па ци ен ти, аси стен ци ја на ле ка ри за 
пре вр ски и сл. На ша за да ча е и пси-
хо ло шки уба во да вли ја е ме на па ци-
ен ти те и да има ме ви стин ски про фе-
си о на лен од нос со нив. Се гри жи ме 
за па ци ен ти те с� до де ка ле ка рот не 
од лу чи де ка мо же да си за ми нат до-
ма - ве ли таа. 

Со ња Цин гар ска и Ане та 
Мар ков ска се прог ла се ни 
за нај ху ма ни ме ди цин ски 
се стри, приз на ние од Здру-
же ни е то на ме ди цин ски се-
стри, тех ни ча ри и аку шер ки 
на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја

Нај ху ма ни 
ме ди цин ски 
се стри
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Цр ве но то ви но „Амин та“ на „Сто би“ се за ки ти со зла тен ме дал на 
пре сти жен нат пре вар за ви на во Со фи ја, а се вра ти и со три брон зе ни ме да ли 

- за ви на та „Ау ра“, „Ве ри тас“ и за „’Рка ци те ли“

Но ви на гра ди 
за но ви те вин ски
вку со ви на „Сто би“

Ма ке дон ска та ви нар ни ца „Сто би“ освои три брон зе ни ме да ли, a две ви на го до би ја зна кот „пре по ра ча но“ на еден 
од нај го ле ми те и најв ли ја тел ни свет ски вин ски нат пре ва ри „Де кан тер“. „Вер до“, „Амин та“ и „Ака ци ја“, кои се и дел од 
но ва та ли ни ја „при ват на ре зер ва“ на ви нар ни ца та, до би ја брон зе ни ме да ли, а „Акси ос“ и „Ве ри тас“ беа пре по ра ча-
ни од ре но ми ра но то жи ри
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Ви нар ни ца та „Сто би“ освои 
зла тен ме дал на пре стиж-
ни от нат пре вар BIWC (Тhе 
Balkans International Wine 

Competition), што се одр жа во мај 
во бу гар ска та ме тро по ла Со фи ја. На 
оваа ма ни фе ста ци ја, на ко ја се прет-
ста ву ва ат и оце ну ва ат нај ква ли тет-
ни те ви на од це ли от Бал кан, освен 
со зла то то за ви но то „Амин та“, „Сто-
би“ се вра ти и со три брон зе ни ме да-
ли - за ви на та „Ау ра“, „Ве ри тас“ и за 
„’Рка ци те ли“.
Овој ус пех е про дол жу ва ње на се-

ри ја та ус пеш ни пре зен та ции и врв-
ни приз на ни ја за ви на та на „Сто би“.

 
СЕ РИ ЈА „ПРИ ВАТ НА РЕ ЗЕР ВА“

 
Са мо кра ток пер и од потоа, во јун-

ско то из да ние на пре стиж ни от ма-
га зин „Вајн енд спи ритс“ („Wine and 
spirits“), кри ти ча ри те го изд во и ја ви-
но то „Вра нец“ од 2013 го ди на ка-
ко нај до бро за це на та во Источ на 
Евро па. Кон кра јот на ми на та та го-
ди на, пак, ме на џер ски от тим на „Сто-
би“ го про мо ви ра ше „злат но то“ ви-
но „Амин та“ ка ко дел од спе ци јал-
на та се ри ја „при ват на ре зер ва“. Во 
оваа се ри ја се уште пет дру ги ви на - 
„Ака ци ја“, „Ау ра“, „Акси ос“, „Вер до“ 
и „Ве ри тас“ - кои се глав ни те аду ти на 
ви нар ни ца та на прет стој ни те ме ѓу на-
род ни са е ми на ви но.

ПРЕ СТИЖ НА НА ГРА ДА И ЗА ДИ ЗАЈН
 
Кри ти ча ри те оце ни ја де ка ви на та 

од се ри ја та „при ват на ре зер ва“, со 
бо гат ство то од вку со ви и аро ми ка ко 
што се јуж но овош је, пра ска, ка ра-
мел, све жо пе чен леб, цр ве ни бо бин-
ки, ро за, ва ни ла, ги пле нат љу би те ли-
те на ви но то и не ги оста ва ат рам но-
душ ни ни ту нај пре бир ли ви те.
Де ка ста ну ва збор за пре ми ум ли-

ни ја на ви на по ка жу ва и еле гант ни-
от ди зајн на ши ши ња та, кој е из бран 
спе ци јал но за оваа се ри ја. Ди зај нот 
е во ду хот на ма ке дон ска та фи ли гран-
ска тра ди ци ја, но исто вре ме но со вр-
ше но се вкло пу ва во мо дер ни те ди-
зај нер ски те ко ви. Кре а тив ни те ре ше-
ни ја до би ја и приз на ние на на гра ди-
те „РЕГПАК” за нај до бра ам ба ла жа во 
ре ги о нот, а „Сто би“ бе ше дел од прет-
став ни ци те од зем ја ва кои беа но ми-
ни ра ни од здру же ни е то „Ма ке дон ски 
со вет за ди зајн“.

ПЛАС МАН НА 20 СТРАН СКИ ПА ЗА РИ
 
„Сто би“ го диш но про из ве ду ва вкуп-

но 4,5 ми ли о ни ли три ви но, од кои 
нај го ле ми от дел, од нос но 75 от сто се 
пла си ра на 20 стран ски па за ри. Овој 
факт ја пра ви ви нар ни ца та втор нај-
го лем из воз ник на ви но во ши ше од 
Ма ке до ни ја. Ви на та на „Сто би“ ла-
ни до би ја врв ни кри ти ки од го лем 
број ре но ми ра ни вин ски кри ти ча ри 
и осво и ја злат ни ме да ли на по ве ќе 
нат пре ва ри. Од по го ле ми те ус пе си 
беа осво е ни те че ти ри злат ни ме да-
ли на нај ста ри от вин ски нат пре вар 
во све тот, што се одр жу ва во Љуб ља-
на, Сло ве ни ја.

Ла ни, ви но то „Жи ла вка“ на „Сто би“ до би нај го ле ми по фал би од вин ски-
от кри ти чар на вес ни кот „Вол стрит жур нал“, по што сле ду ваа и тек сто ви 
за „Вра нец“ во „Ва шин гтон пост“, ка ко и ста ти ја од вин ски от со вет ник на 
кра ли ца та Ели за бе та, ко ја исто та ка го изд вои „Вра нец“ ка ко ви но со иск-
лу чи те лен ква ли тет.

Ви на та на „Сто би“ во „Вол стрит жур нал“ 
и во „Ва шин гтон пост“



јули 2016 | РЕВИТА 45 

Со за вр шу ва ње то на 11-та се-
зо на од Ли га та и Ми ни-ли га-
та на Ме та лург, Ра ко мет на-
та ака де ми ја Ме та лург ја за-

о кру жи и ја од бе ле жа нај ус пеш на та 
се зо на на мла ди те ка те го рии во исто-
ри ја та на овој клуб. 
Ра ко мет ни от рас ад ник од „Авто ко-

ман да“ се зо на ва ги со бра нај у ба ви-
те и нај вред ни те пло до ви на сво ја та 
ра бо та - шест шам пи он ски ти ту ли во 

мла ди те ка те го рии од др жав ни те пр-
венс тва. Ме та лург ста на мла дин ски, 
ка дет ски и пи о нер ски пр вак на Ма ке-
до ни ја, и во ма шка и во жен ска кон-
ку рен ци ја, а по ве ќе од 300 де ца - чле-
но ви на ра ко мет ни те шко ли на Ме та-
лург, при ми ја ме да ли и пе ха ри за ос-
тва ре ни те ус пе си во нат пре ва ри те од 
ли га та, во при сус тво на сопс тве ни кот 
на клу бот, Мин чо Јор да нов.
Кон цеп тот на Ме та лург, кој 13 го ди ни 

се пот пи ра на сопс тве ни си ли, по сто ја-
но се по твр ду ва да вај ќи иск лу чи тел ни 
ре зул та ти. Од тој по гон се изро ди ја сто-
ти ци спор ти сти, лич но сти со цврст ка ра-
ктер, од го вор ни во сво ја та про фе си ја и 
за ед ни ца. Де нес, не кои од нив ус пеш-
но го прет ста ву ва ат сво јот клуб на на-
ци о нал но и на ме ѓу на род но ни во, дел 
од нив ја прет ста ву ва ат и сво ја та зем-
ја бо реј ќи се за бо и те и за гр бот на ма-
ке дон ска та ре пре зен та ци ја.                >>
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Ра ко мет ни от рас ад ник од „Авто ко ман да“ се зо на ва ги со бра нај у ба ви те и 
нај вред ни те пло до ви на сво ја та ра бо та - шест шам пи он ски ти ту ли во мла ди те 
ка те го рии од др жав ни те пр венс тва. Ме та лург ста на мла дин ски, ка дет ски и 
пи о нер ски пр вак на Ма ке до ни ја, и во ма шка и во жен ска кон ку рен ци ја

НА ЈУС ПЕШ НА СЕ ЗО НА 
на мла ди те еки пи 

на Ме та лург

Младите шампионски екипи на Металург
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Го ди наш на та се зо на во ли га та на 
Ме та лург ја од бе ле жаа 49 еки пи со 
око лу 600 де ца (ма шки и жен ски), кои 
беа по де ле ни во че ти ри во зрас ни ка-
те го рии (2002/2003, 2004/2005, 
2006/2007 и 2008/2010). 
Шам пи о ни во ка те го ри ја та „ци ци ба-

ни“ (ге не ра ци ја 2008/2010) ста наа 
мом чи ња та од еки па та Ду фер ко-ми-
ни, пред во де ни од тре не рот Оли вер 
Ди ми три о ски. Вто ра бе ше Бе тон-ми-
ни на тре не рот Ни ко ла Мат ли ев ски, а 
на тре та по зи ци ја за вр ши еки па та Ре-
про на тре нер ка та Сил ва на Ми лен ко-
виќ. Во ка те го ри ја та 2006/2007 (ма-
шки) по бед ник ста на еки па та на Бе-

тон ју ни ор на тре не рот Ни ко ла Мат ли-
ев ски. На вто ро ме сто за вр ши ја мом-
чи ња та од Ре про принт на тре нер ка та 
Сил ва на Ми лен ко виќ, а тре то то ме сто 
� при пад на на еки па та Ду фер ко ју ни-
ор на тре не рот Оли вер Ди ми три о ски.
Вто ра се зо на по ред шам пи он ки во 

ка те го ри ја та 2006/2007 (жен ски) се 
де вој чи ња та од еки па та Ко ли бри на 
тре нер ка та Та ња Ди ми три о ска. На 
вто ро ме сто се Ре-ме ди ка на тре нер-
ка та Ју ле Цр вен ков ска, а на тре то ме-
сто за вр ши еки па та Пе ли стер ка мо хи-
то пред во де на од тре нер ка та Да ни е-
ла Та сев ска.
Тре та се зо на по ред не по бед ли ви во 

ка те го ри ја та 2004/2005 (ма шки) се 
мом чи ња та од еки па та Ду фер ко на тре-
не рот Оли вер Ди ми три о ски. Вто ро то ме-
сто го освои еки па та Ре но 1 на тре нер-
ка та Да ни е ла Та сев ска, а на тре то ме сто 
за вр ши ти мот Ре про 21 на тре нер ка та 
Сил ва на Ми лен ко виќ. Кај де вој чи ња та, 
пак, од ге не ра ци ја та 2004/2005, шам-
пи он ки се еки па та Но ва Ма ке до ни ја на 
тре нер ка та Та ња Ди ми три о ска. Вто ро то 
ме сто го освои Кем па на тре нер ка та Ју-
ле Цр вен ков ска, а на тре та та по зи ци ја 
за вр ши Пе ли стер ка на тре нер ка та Да-
ни е ла Та сев ска. 
Кај мом чи ња та од ге не ра ци ја та 

2002/2003, пр во то ме сто го освои 

Екипата Дуферко трикратен шампион - генерација 2004/2005

Лино Червар 
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Ју ни ор од Стру га, под тре нер ска пал-
ка на Ја ков че Мат ли е ски. Вто ра е Ре-
про 1 на тре нер ка та Сил ва на Ми лен-
ко виќ, до де ка, пак, на тре та та по зи-
ци ја за вр ши Астра спорт од Ма ке дон-
ска Ка ме ни ца на тре нер ка та Мир ја-
на Го шев ска.
Кај де вој ки те од ге не ра ци ја та 

2002/2003 пр во то ме сто � при пад-
на на еки па та Астра спорт од Ма ке дон-
ска Ка ме ни ца, на тре нер ка та Мир ја-
на Го шев ска, вто ра за вр ши еки па та 
Ма ка ло ски од При леп, пред во де на од 
тре не рот Го це Ма ка ло ски, а на тре то-
то ме сто беа де вој ки те од Ре про 21 на 
тре нер ки те Сил ва на Ми лен ко виќ и Та-

ња Ди ми три о ска.
Гор до ста и бла го дар но ста за нај го ле-

ми от ус пех во исто ри ја та на клу бот, Ра-
ко мет на та ака де ми ја Ме та лург ја пре-
то чи во пла ке та, изра бо те на во зна кот 
на че лич на та си ла, цвр сти на и бор бе-
ност. Ди ре кто рот на ака де ми ја та, То-
ни Ри сте ски и пре тсе да те лот на Ме та-
лург, Лев че Ки тев ски, на си те чле но ви 
на шам пи он ски те еки пи на Ме та лург 
им ги по де ли ја пла ке ти те.
На све че на та це ре мо ни ја беа прог-

ла се ни и глав ни те ви нов ни ци за нај го-
ле ми от ус пех на мла ди те еки пи на Ме-
та лург. Пла ке ти за вло же ни от труд, ма-
ко трп на ра бо та и не се бич но спо де лу-

ва ње на искус тва та и зна е ња та до би-
ја ди ре кто рот Ри сте ски и тре не ри те на 
еки пи те. Ју ле Цр вен ков ска за ус пе си-
те на жен ски те пи о нер ско-ка дет ско-
мла дин ски еки пи на Ме та лург, Ја ков-
че Мат ли ев ски кај пи о не ри те, Ни ко ла 
Мат ли ев ски кај ка де ти те и Оли вер Ди-
ми три о ски за ус пе си те на мла дин ска-
та еки па на Ме та лург.
За до бро то рас по ло же ние на за ба-

ва та на Ме та лург се по гри жи ја ма-
ско та та на клу бот од „Авто ко ман да“, 
слон че то „Ме тал ко“, сим па тич ни те де-
вој чи ња од тан чер ска та гру па „Аква 
денс“ и ѕвез да та на ми на то го диш ни от 
„Икс-фа ктор“, Да вид Те мел ков.

Кадетски шампиони на Македонија
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Пи ла тес-по мош за 
здрав је и за ви тал ност

„По 10 тре нин зи ќе ја по чув ству ва те раз ли ка та, 
по 20 тре нин зи ќе ја ви ди те раз ли ка та, 

а по 30 тре нин зи ќе има те це лос но но во те ло“
Јо зеф Ху бер тус Пи ла тес

Пи ла тес-ме то да та го раз ви ва то ну сот на му ску ли-
те, го по до бру ва др же ње то, а те ло то го пра ви по у-
ба во. При тоа, не тре ба да се гри жи те де ка ќе соз-
да де те пре го ле ми му ску ли, кои нај че сто се не из-

беж на пос ле ди ца на дру ги те ме то ди на веж ба ње. Цел та на 
пи ла тес-си сте мот е во тоа да се истег ну ва и јак не те ло то, а 
исто вре ме но да се одр жу ва рам но те жа и по вр за ност. Тоа е 
ме то да со ко ја на не а гре си вен на чин и со ста тич ки веж би 
се об ли ку ва те ло то, се вос по ста ву ва пра вил на рам но те жа и 
иста та н� учи на пра вил но ди ше ње и ре ла-
кси ра ње.

Ма ри ја Ге ор ги ев ска, 
ин стру ктор ка по пи ла тес 

во сту ди о то „Моја вежбалница“ 
поранешно „Ле бед“ 

071/400-953 
Ин стру ктор ка та по пи ла тес е 

об ле че на во мо де ли те на „Спорт М“

- Ефи кас но ста 
на пи ла тес-ме то да та 
се сог ле ду ва во истрај но ста 
и стрп ли во ста при веж ба ње то. Отка ко ќе 
ги сфа ти те су шти на и фи ло зо фи ја, исти те дви же-
ња ќе мо же те да ги при ме ну ва те во ко ја би ло си ту-
а ци ја од се којд нев ни от жи вот. Се ко ја веж ба са ма 
по се бе е важ но дви же ње и мо же да се ко ри сти ка-
ко на чин на истег ну ва ње и пра вил но др же ње во те-
кот на це ли от ден - ве ли Ма ри ја Ге ор ги ев ска, ин стру-
ктор ка по пи ла тес.
Мно гу лу ѓе ги ко ри стат овие веж би за да ги по до брат 

дру ги те актив но сти со кои се за ни ма ва ат. Спор ти сти те, 
на при мер, ги ко ри стат дви же ња та во спорт ски те актив-
но сти. Мо же да се при ме ни и за ед но со веж би за ре ха-
би ли та ци ја и со про гра ма за фи зи кал на те ра пи ја, и се то 
тоа за по бр зо оз дра ву ва ње и за креп ну ва ње. 

- Без раз ли ка на тоа да ли сте спор тист или са ка те да 
се из ле жу ва те, да ли сте мла ди и ви тал ни или ста ри и 
не е ла стич ни, пи ла тес-ме то да та ќе го про ме ни на чи-
нот на кој се од не су ва те кон сво е то те ло и ќе ви по-
мог не да се чув ству ва те здра ви и ви тал ни - ве ли Ге ор-
ги ев ска.
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Планк-по зи ци ја - веж ба ко ја го оп фа ќа це ло то те ло. Со пот пи ра ње на ед на та но га над дру га та се пра ви по го лем 
при ти сок на но га та, па та ка се соз да ва по го ле ма те жи на. Пре по рач ли во е да се поч не со кра тко др же ње на но га та, 
до 20 се кун ди со се ко ја но га, и по тоа со те кот на веж ба ње да се зго ле ми вре ме тра е ње то на пра ве ње на веж ба та

Со пот пи ра ње на ра-
це те це ла та те жи на на 

те ло то ја пре фр ла ме на-
на пред, а при тоа ед на та 
но га ја ви тка ме по крај 
дру га та, ко ја е на пр сти 
и ја истег ну ва ме на го ре 
најм но гу што мо же ме. 

Оваа веж ба е на ме не та 
за но зе те, но се акти ви-

ра и це ло то те ло

До де ка сме пот пре ни на ед на та ра ка др жи ме ба ланс на це ло то те ло, 
но зе те ни се пре кр сте ни ед на пред дру га за по до бра рам но те жа и при-
тоа го ро ти ра ме те ло то со ра ка та нав на тре. Оваа веж ба е на ме не та за 
стра нич ни те сто мач ни му ску ли, иа ко се оп фа ќа це лос на ре ги ја од стра-
на та на те ло то



Не е пра ктич но, а и не е по треб но да се из бег ну ва сон це то. Во за вис-
ност од ви си на та на УВ-ин де ксот и во за вис ност од бо ја та на ко жа-
та тре ба да се за шти ти ме и при се којд нев ни те актив но сти. Ко га УВ-
ин де ксот е 5 или по ви сок, на ко жа та � е по треб на за шти та од УВ-ра-

ди ја ци ја та на сон че ва та свет ли на. Лу ѓе то со мно гу свет ла ко жа тре ба да се за-
шти ту ва ат ко га вред но ста на УВ-ин де ксот е 2-3 или по ви сок.

 За шти те те ги де ца та. Сон че ви из го ре ни ци со ме у ри во дет ство то го зго ле-
му ва ат ри зи кот од по ја ва на кан цер на ко жа та во те кот на жи во тот. За бе би-
ња та е нај без бед но да не се из ло жу ва ат ди рект но на сон це, а се пре по ра чу-
ва и упо тре ба на за штит ни кре мо ви
 На не се те за штит но средс тво на ко жа та, иа ко ра бо ти те во за тво рен про-

стор. До кол ку е мож но би де те осо бе но за шти те ни ме ѓу 11 и 17 ча сот 
 На го ди шен од мор за штит но то средс тво тре ба да се на не су ва на се кои 

2 ча са 
  Спо ред европ ски те стан дар ди, по треб ни се 6 ма ли ка фе ни ла жич ки 

крем за да се за шти ти ко жа та на во зра сен чо век. Ако но си те со од вет на 
об ле ка, по треб но то ко ли чес тво крем е се ка ко по ма ло
  Се пре по ра чу ва ат кре мо ви, ло си о ни, ге ло ви со за шти тен фа-

ктор со оз на ка за ши рок спе ктар за за шти та од УВБ и УВА со по-
себ ни оз на ки

Во сон це то 
ужи вај те со 
за шти та

Сон че ви из го ре ни ци мо жат 
лес но да на ста нат и до ма и 
на го ди шен од мор

  За чув стви тел на ко жа кре мот тре ба да е со за шти тен фа ктор 30 и по ве ќе
  Цр ве на ко жа, исип, ја деж на ме ста та кои би ле из ло же ни на сон це, а 

по на та му и по ја ва на ме у ри се симп то ми на алер ги ја на сон це кои се по-
ја ву ва ат по пре ку мер но то сон ча ње. Мо же да би де за фа те на и ко жа та ко-
ја е по кри е на со об ле ка. 
  При убод од ин сект мо же да се по ја ват брун ки, ме ур чи ња, цр ве ни дам-

ки, ја деж, но мо же да се по ја ви и алер ги ска ре ак ци ја. За ова се ко ри стат 
лад ни об ло зи, кре мо ви за сми ру ва ње на ко жа та, а по не ко гаш е по треб но 
да се по се ти и ле кар, кој ќе про пи ше со од вет ни ле ко ви. 
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