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вово  фокусотфокусот

Ша ре ни из ло зи во про дав ни ци те, 

праз нич на му зи ка, на ки те ни пре пол ни 

ули ци, укра се ни ел ки, ми рис на та зе 

пе че ни ко сте ни... Кра јот на ста ра та и 

по че то кот на но ва та го ди на со се бе но-

си и еу фо ри ја. Но и пре бро ју ва ње на 

по стиг на то то во ме се ци те што из ми на-

ле, вра ќа ње на се ќа ва ња та, на она што 

сме мо же ле а не сме го сто ри ле, но и 

на сѐ што не сме мо же ле, на гре шки те и 

на ус пе си те. А кра јот на ли ста та за мно-

гу ми на зна чи де пре си ја. Пси хо ло зи те и 

пси хи ја три те за бе ле жа ле де ка во овој 

пер и од рас те де пре си ја та кај лу ѓе то, а 

таа е за чи не та и со еко ном ска кри за. 

Биди си свој            
             министер за 

среќаМарија 
Стојкоска-
Василевска

Д-р Бјанка 
Чачев-
Спанчевска

Има ли пра ви ла за по у бав и пос по ко ен жи вот 

и да ли зна е ме да би де ме среќ ни? Ма ри ја Стој-

ко ска-Ва си лев ска, пси хо лог и пси хо те ра певт, и 

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

и две те дел од ти мот на „Ре-Ме ди ка“, ни по-

ма га ат по лес но да се спра ви ме со луз ни те од 

комп ли ци ра но то се којд не вие, да ги отп ле тка ме 

стре со вите, стра во вите, гне во вите и раз о ча ру-

ва њата, а ни да ва ат ре цеп ти за разм но жу ва ње 

на ра до ста, љу бо вта и на ус пе си те
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Има ли пра ви ла за по у бав и пос по ко ен жи вот и да ли 

зна е ме да би де ме среќ ни? Ма ри ја Стој ко ска-Ва си лев-

ска, пси хо лог и пси хо те ра певт, и д-р Бјан ка Ча чев-Спан-

чев ска, не вроп си хи ја тар, и две те дел од ти мот на „Ре-

Ме ди ка“, об јас ну ва ат де ка сре ќа та мо же да се зго ле ми 

без раз ли ка на оп кру жу ва ње то и на окол но сти те. За тоа 

и не ни е не оп хо ден ми ни стер за сре ќа, кој, на при мер, 

бе ше по ста вен во Вла да та на ази ска та др жа ва Бу тан. Тие 

ве лат де ка се кој сам мо же да си би де свој ми ни стер за 

сре ќа. 

ПО ДЕ ЛЕ НА РА ДОСТ 
- ПО ГО ЛЕ МА РА ДОСТ 

- Ко га ги пра ви те ли сти те на ус пе си и не ус пе си, се-

ко гаш на пра ве те ја по дол га онаа со ус пе си те. Ус пех е 

и ко га ќе по бе диш страв, ко га ќе за поз на еш но ви при-

ја те ли или ко га ќе си овоз мо жиш сит но за до волс тво. 

Не ги за бо ра вај те во ли ста та. Мо мен тот што нѐ пра ви 

среќ ни е ли чен за се кој од нас. За тоа и до бро е да се 

поч не де нот, па и го ди на та, со тоа „што са кам јас да 

до би јам од нив“. По тоа сле ду ва пра ша ње то ка ко мо-

жам тоа да го по стиг нам тоа. И со по зи тив на воз бу да 

вле зе те во ос тва ру ва ње, без го ле ми оче ку ва ња, про-

це сот е по ва жен од цел та. Сле ду ва од го во рот: „Ако 

ус пе ам, до бро, а ако не, тоа ќе се слу чи по доц на, 

за тоа што ве ру вам во се бе во...“ - ве ли Стој ко ска-Ва-

си лев ска. 

Таа со ве ту ва да се би де со се мејс тво то, со бли ски те, 

со при ја те ли те. Ве ли де ка не тре ба да се иг но ри ра ат 

не га тив ни те емо ции, за што та ка не се до а ѓа до сре ќа. 

- На ши от мен та ли тет не под др жу ва исп ла ку ва ње, 

со о чу ва ње со не га тив ни емо ции. На ша та кул ту ра ве-

ли „пов ле чи се“. А тоа не е до бро. На при мер, ма шко 

не смее да пла че, што е го ле ма гре шка. Та ка е и со 

пра ви ла та: „по па мет ни от по пу шта“, „на вед на та гла ва 

саб ја не ја се че“... Ако свес но не ги одра бо тиш не га-

тив ни те емо ции и не нај деш од ка де до а ѓа ат, проб ле-

мот не за вр шу ва. Ние те шко ја пре поз на ва ме бол ка-

та. И не е сра мо та ако тоа не мо же ме да го сто ри ме 

са ми. За тоа по сто јат пси хо те ра пи ја и бли ски лу ѓе. 

По де ле на бол ка е по ма ла бол ка, а по де ле на ра дост 

по го ле ма ра дост - ве ли на ша та со го вор нич ка. 

Од искус тво то со кли ен ти те за бе ле жа ла де ка зна е ме 

да по тис не ме и по де се ти на не рас чи сте ни проб ле ми 

Стан дар дот рас те, но не и сре ќа та 
Сре ќа та че сто се ста ва во вр ска со жи вот ни те за до волс тва. И 

по крај по ра стот на стан дар дот и ква ли те тот на жи вот во пос лед-

ни ве 50 го ди ни, ни во то на сре ќа не е по ви со ко. Истра жу ва ња-

та по ка жу ва ат де ка по бо га ти те зем ји има ат тен ден ци ја да би дат 

по среќ ни откол ку си ро маш ни те, но исто та ка ве лат де ка отка ко 

ќе обез бе ди ме дом, хра на и об ле ка, ек стра-за до волс тво то не ги 

пра ви лу ѓе то по среќ ни. Она што е по важ но се фа ми ли јар ни те од-

но си, при ја телс тво то. Кол ку се под ла бо ки овие од но си,тол ку сте 

по среќ ни и на со ци јал но ни во - об јас ну ва д-р Ча чев-Спан чев ска.

Ко га лич но ста ужи ва во тоа што го ра бо ти, без раз ли ка да ли е тоа пла те на ра бо та или не, чув ству ва де ка тоа има не ка-

кво зна че ње, па се чув ству ва за до вол но. Ко га ра бо та та оди ло шо, по ра ди над во реш ни ло ши вли ја ни ја или сопс тве ни 

гре шки и ло ши од лу ки, то гаш се на ма лу ва и жи вот но то за до волс тво. 

Ако има ме важ ни це ли што не мо же ме да ги ос тва ри ме, се тру ди ме да ги по пра ви ме сопс тве ни те гре шки и да на-

пра ви ме аде ква тен про грес. 

- Се по драз би ра де ка оп шти те из во ри на за до волс тво на по ве ќе то лу ѓе се ком би ни ра ат со дру ги, кои се единс тве-

ни за се кој од нас по е ди неч но. По ве ќе то ги на о ѓа ат фа кто ри те што при до не су ва ат за за до волс тво или не за до волс тво. 

Тем пе ра мен тот на лич но ста, ге не рал на та тен ден ци ја да се би де сре ќен или не сре ќен, ќе ги обои не го ви те од го во ри 

на си те пре диз ви ку вач ки жи вот ни си ту а ции. Не по стои единс твен клуч за ус пе шен жи вот, што би по драз би ра ло и сре-

ќа, но со вре ме по сто ја на ра бо та и над град ба на се бе си, лич но то за до волс тво рас те - ве ли д-р Ча чев-Спан чев ска.

Ко га лич но ста е хро нич но не за до вол на тре ба да пог лед не дла бо ко во се бе си, да се пре ис пи та и за пра ша зо што е 

тоа та ка. По треб но е да ги сме ни од но сот и ста вот спре ма над во реш на та сре ди на и во ре ла ци и те со лу ѓе то. 

- Ова по драз би ра раз ви ва ње на по зи тив но од не су ва ње кон жи во тот и све тот. Че сто па ти лу ѓе то не се во со стој ба 

са мо стој но да ги ре ша ва ат те шко ти и те. Во та ков слу чај, нај до бро е да се по ба ра струч на по мош - до да ва таа.

Пог лед не те дла бо ко во се бе
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Брак и вер ба за долговечност
Поз на то е де ка брач на та со стој ба вли јае на жи вот но то за до волс тво. 

Жи вот ни от век на оже не ти те ма жи е се дум го ди ни по долг во спо ред ба 

со оние што не ма ат парт нер ка. Кај же ни те оваа број ка е че ти ри го ди ни.

- По крај овие по да то ци, се мис ли де ка еден од нај важ ни те фа кто ри 

за на ша та сре ќа е има ње то смис ла на жи во тот и на она што го ра бо ти-

ме. Ве ру ва ње во не што што е по важ но од са ми те нас, без раз ли ка на 

тоа да ли е ре ли ги оз но, спи ри ту ал но или чи сто фи ло зоф ско, е бит но за 

чув ство то на среќ ност. Уче ње то, со зре ва ње то, осоз на ва ње то за са ми от 

се бе на по зи ти вен на чин вли ја ат на тоа кол ку сме за до вол ни со сопс тве-

ни от ква ли тет на жи вот - ре че д-р Ча чев-Спан чев ска.

отко га жи во тот ни удрил шла ка ни ца, а 

не сме се спра ви ле со емо ци и те. 

- Уба во е ко га ќе се про ме ни сти лот 

на жи во тот, ако имаш по тре ба од тоа. 

Ако пад неш, да ста неш. Да жи ве е ме и 

да ра бо ти ме со ме рак. Пре диз ви ку вај-

те го жи во тот, актив но вклу чу вај те се и 

имај те осве сте ни емо ции. Ос ло бо де те 

ја бол ка та, из жа ле те го таж но то, за да ѝ 

ос ло бо ди те про стор на сре ќа та да се 

по ја ви - со ве ту ва Стој ко ска-Ва си лев ска. 

МА ГИ ЈА ЗА ДОЛГ ЖИ ВОТ

Д-р Ча чев-Спан чев ска ве ли де ка сре-

ќа та, ужи ва ње то, за до волс тво то се емо-

ци о нал ни со стој би ко га се чув ству ва ме 

за до вол но. По сто јат де фи ни ции што 

под сре ќа по драз би ра ат сло бо да, си-

гур ност, по лож ба и ста тус во оп штес-

тво то, ма те ри јал ни до бра, вна тре шен 

мир, до бро здрав је... 

- Сре ќа та е трај но, по зи тив но емо ци-

о нал но чув ство, кое вклу чу ва сми ре но 

за до волс тво со сопс тве ни от жи вот, но 

по драз би ра и актив но за до волс тво од 

не ка кво по стиг ну ва ње. Ко га збо ру ва ме 

за сре ќа мис ли ме на под ла бо ко вна-

треш но чув ство, а не са мо ед но став-

но ло ка ли зи ра но за до волс тво. Сре ќа та 

трае по дол го од некое бр зо и мин ли во 

за до волс тво, за тоа че сто се сме та за 

не про цен ли ва. Таа мо же да е ре зул-

тат-пос ле ди ца на дол го трај но и ма ко-

трп но пла ни ра ње со стој ба, мо же да 

би де пре диз ви ка на и од до бри на та на 

оние око лу нас, или си ту а ции што се 

до жи ву ва ат ка ко по зи тив ни и вред ни. 

По драз би ра и теж не е ње кон бе скрај-

но тра е ње, нас про ти не сре ќа та, ко ја 

е тран зи тор на и мин ли ва. Во се којд-

нев ни от жи вот сре ќа та се ја ву ва на мо-

мен ти ка ко кра тко чув ство во одре де ни 

си ту а ции, а по трај но ка ко про ек ци ја во 

ид ни на та или нај че сто ка ко на деж. Но 

мо же да би де про ек ци ја во ми на то то 

– ка ко по тсе ту ва ње на дра ги спо ме ни - 

об јас ну ва таа.

Сре ќа та, се чи ни, има ма гич ни својс-

тва. Иа ко не ма до вол но до ка зи, на уч ни-

ци те сме та ат де ка сре ќа та во ди во долг 

жи вот, здрав је, от пор ност, бла го со стој-

ба. Се мис ли де ка ге не рал но же ни те се 

по среќ ни од ма жи те. Брач ни от ста тус, 

ре ли ги ски те опре дел би, вра бо те но ста, 

при хо ди те вли ја ат по зи тив но на сре-

ќа та. Истра жу ва ња, ве ли на ша та со го-

вор нич ка, по ка жа ле де ка среќ ни те лу ѓе 

жи ве ат ре чи си де вет го ди ни по дол го 

откол ку де пре сив ни те и не среќ ни те.

оо. 

ббааа 

инниии..

ии

ии--

аа 

ззаа 

мми  оооттттт 

твеее----
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Од лич на ор га ни за ци ја, нај со вре ме на 
опре ма, ре дов ни ин ве сти ции. Да ли е тоа 
сѐ што е по треб но за ед на бол ни ца да 
би де ус пеш на?

- Не за луд но се ве ли де ка е це ло ко га 

има сѐ. Не шта та што ги на ве до вте се мно-

гу бит ни сег мен ти за ра бо те ње то на ед на 

уста но ва, но клу чен е ка да рот што ра бо-

ти во неа, ле ка ри што бес пре кор но си ја 

зна ат стру ка та, зна ат да се од не су ва ат со 

па ци ен ти те, да да дат убав збор за уте ха, 

но и да би дат јас ни во од но си те и ба ра-

ња та со нив. Со еден збор, по треб ни се 

ле ка ри-про фе си о нал ци. А тој про фе си о-

на ли зам по драз би ра до бра ме ди цин ска 

на о браз ба, кул ту ра, вкуп но обра зо ва ние 

и до бри на. Се раз би ра, тоа ва жи и за дру-

ги от пер со нал.

Глав ни от кри те ри ум за ус пеш ност на 

бол ни ца та се за до вол ни па ци ен ти. Тие се 

га ран ци ја ду ри и ако не ко гаш не ма те тол-

ку до бри фи нан си ски ре зул та ти, ду ри и да 

сме та те де ка во не кои па ра ме три бол ни-

ца та мо же да би де по до бра. Ан ке ти те на 

па ци ен ти те, кои по сто ја но ги пра ви ме, 

по ка жу ва ат иск лу чи те лен про цент на за-

до волс тво, над 95 про цен ти. За до вол ни те 

па ци ен ти се нај до бра пре по ра ка, нај до-

бра рек ла ма и нај до бра са ти сфак ци ја. 

На че ло на „Ре-Ме ди ка“ сте пет и пол 
го ди ни. Да ли Вие сте за до во лен од по-
стиг на то то?

- Мно гу. Ова не е не скро мен од го вор 

или ре зул тат на не кое са мо за до волс тво. 

Се ка ко, мо же ло не што да би де на пра ве но 

по до бро и мо же ме да оче ку ва ме по ве-

редови со

ќе во на ред ни от пер и од. По ре зул та ти те 

што се по стиг на ти, по сто ја ни от по раст, 

раз во јот на но ви дис цип ли ни, во ве ду-

ва ње то но ви ди јаг но стич ки и те ра пи ски 

про це ду ри за кои лу ѓе то мо ра ле да одат 

во странс тво, и тоа до ста да ле ку, се од ли-

чен ре зул тат. Се то тоа по мно гу за ла га ња 

и на ме наџ мен тот, а пред сѐ на вра бо те-

ни те. И тоа ни да ва вер ба де ка во ка кви 

би ло те шки ус ло ви ние мо же ме да оп сто-

и ме, да оди ме на пред, да се раз ви ва ме, 

да по стиг ну ва ме по на та мош ни ре зул та ти 

и ус пе си. Ко га се про е кти ра ше бол ни ца-

та и ко га поч на да ра бо ти, ни кој не мо же-

ше да со ну ва де ка бол нич ки от ка па ци тет 

ќе ни би де ис пол нет до пос лед но ме сто. 

Тоа ја раз ви по тре ба та да раз мис лу ва ме за 

про ши ру ва ње. Пр ви те ши ре ња беа мал ку 

За да би де те 

ус пе шен ле-

кар, мо ра да 

би де те и про-

фе си о на лен и 

чо ве чен

ПРОФ. Д-Р  
СТРУЧЕН ДИРЕКТОР  

За до вол ни па

Мно гу ми на го поз на ва ат. Ед ни се дру жат со не го 

уште од за ед нич ки те на ста пи на „Злат но сла веј че“, 

со дру ги за ед но се ју на че ле пред ма ал ски от кош за 

ба скет или дру га ру ва ле на ча шка-му а бет, пом ла ди 

„се тре се ле“ на ис пит кај не го, а мно гу ми на му би ле 

па ци ен ти. Проф. д-р Ан дре ја Ар сов ски е стру чен 

ди ре ктор и хи рург во пр ва та при ват на оп шта бол-

ни ца „Ре-Ме ди ка“. Две те од го вор ни ра бо ти ги спо-

ју ва со ба ланс, зна е ње, искус тво и со чо веч ност. 

Не глу ми лаж на скром ност и со огром но за до волс-

тво ќе ка же де ка е за до во лен од ус пе хот на бол ни-

ца та, а нај а ву ва и уште по го лем неј зин по раст 
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За до вол ни те 

па ци ен ти 

се нај до бра 

пре по ра ка, 

нај до бра рек-

ла ма и нај до бра 

са ти сфак ци ја

АНДРЕЈА АРСОВСКИ
НА „РЕ-МЕДИКА“

по сра меж ли ви. Отво рив ме по друж ни ци во 

Те то во и во Стру ми ца, до де ка се га гра ди ме 

нов об јект за кој не о дам на бе ше по ста вен 

ка мен-те мел ник. И тој са мо при вре ме но ќе 

ус пее да ги за до во ли по тре би те на на ши те 

па ци ен ти.

Ра бо ти те и ка ко стру чен ди ре ктор и ка-
ко то ра ка лен хи рург. Ка ко ги вкло пу ва те 
овие две об вр ски?

- Мо же би тоа е ре зул тат на мо и те прет ход-

ни ан гаж ма ни ка ко ди ре ктор на Кли ни ка та за 

то ра кал на и ва ску лар на хи рур ги ја, ка ко за ме-

ник-ми ни стер и ра ко во ди тел на про е ктот за 

ре фор ми во здрав ство то со Свет ска бан ка, 

а ре чи си две го ди ни бев и ге не ра лен ди ре-

ктор на Кли нич ки от цен тар. Тој пер и од се 

оби ду вав да не ја за бо ра вам ме ди ци на та. 

Искус тво то и до бри от тим во „Ре-Ме ди ка“ 

овоз мо жу ва ат да се по стиг не ба ланс и до бри 

ре зул та ти. Сме там де ка е нај до бро чо век да 

ба лан си ра, да се оби ду ва да ја нај де сре ди-

на та ме ѓу ек стре ми те. Во жи во тот кој би ло 

ек стрем, спо ред ме не, не е до бар.

Ка ко про фе сор, кој е ре цеп тот за ус пех 
што им го пре да ва те на пом ла ди те ко ле ги?

- Ра бо та. Заб лу да е де ка има та лен ти ра ни 

или ек стра-та лен ти ра ни хи рур зи. Та лен тот во 

хи рур ги ја та е мно гу мал ку би тен. Ра бо та та е 

мно гу поз на чај на. И, нор мал но, тре ба мно гу 

чи та ње. Де нес хи рур ги ја та не е са мо опе-

ра ти ва. За да би де те до бар хи рург, мо ра да 

зна е те до бро да ра бо ти те, но и те о ри ски да 

 ци ен ти 
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редови со
би де те мно гу по тко ван со зна е ње. Нај го-

ле ма гре шка на не кои ко ле ги е што отка ко 

ќе до стиг нат одре ден сте пен на еду ка ци ја, 

пре ста ну ва ат да чи та ат и да ги сле дат но-

ви ни те.

Ра бо ти те со лу ѓе што че сто ѝ гле да ат 
на смрт та во очи. Ви го сме ни ли тоа пог-
ле дот на жи во тот?

- Ка ко про фе си о на лец мо ра се ко гаш да 

би де те сми рен, ла ден и да раз мис лу ва те 

трез ве но за да мо же те да ја до не се те нај-

до бра та од лу ка за ле ку ва ње то на па ци ен-

тот. Од дру га стра на, се кој па ци ент има 

сво ја жи вот на при каз на. Не ве ру вам де-

ка кој би ло мо же да оста не рам но ду шен 

и на стра на од тоа. И ту ка е по треб но да 

се нај де ба ланс. Ни ко гаш да не доз во ли те 

чо веч ки те суд би ни и таж ни те при каз ни да 

ви ги до ве дат во пра ша ње од лу чу ва ње то 

и про фе си о нал ни от при стап во трет ма-

нот. Глу па во е да ка жам де ка одре де ни 

при каз ни и ден-де нес не ме по тре су ва ат. 

Но се оби ду вам да оста нам при се бен, 

про фе си о на лен. Ус пеш но за вр-

ше ни от трет ман да ва си ла, енер-

ги ја и жел ба. Не знам да ли сум 

го сме нил пог ле дот на жи во тот. 

Мо же би по ја ва та на бо ле ста 

сум ја сфа тил ка ко со ста вен дел 

од не го. За да би де те ус пе шен 

ле кар, мо ра да би де те и про-

фе си о на лен и чо ве чен.

Ра бо та та во са ла ба ра го-
ле ма кон ди ци ја, и пси хич ка 
и фи зич ка. Ка ко ја одр жу-
ва те?

- Пр во тре ба да си ја зна-

е те ра бо та та и тре ба да го 

ра бо ти те она за кое сте 

си гур ни де ка до бро го 

зна е те. Мно гу е зна чај но да 

си ја са ка те ра бо та та. Ако 

не ја са ка те, ако не го ра бо-

ти те она што ве ис пол ну ва, 

то гаш стре сот е мно гу по го-

лем. 

За до пол ни тел но ос ло-

бо ду ва ње на стре сот чо век 

тре ба да знае да се опу шти. 

Тоа го пра вам во до бро 

друш тво, со 

до бри дру га ри, 

или со спор ту ва-

ње, се ден ка до ма или 

во ка фе а на, дру же ње со 

до бра кни га или филм, уба-

ва му зи ка, па ту ва ње... Имам 

мно гу при ја те ли и дру га ри уште од 

нај ра но то дет ство, од пре ду чи лиш на 

во зраст. Со нив дру же ње то е мно гу 

спон та но, не на мет ли во, ту ка не ма ин-

те рес. Па, мо же да се ди ме во ка фе-

а на, во при ро да... Не из би рам ка де 

одам, ту ку до бро друш тво. 

Ве „оз бо ру ва ат“ де ка во спор тот 
се од не су ва те ка ко да сте на свет-
ски пр венс тва?

- Мно гу ми зна чи спор тот. За жал, 

имав по вре да на ко ле но то. Се га до-

бро се чув ству вам, ама не сме ам да 

пре те ру вам во спор ту ва ње то. Имам 

ед на осо би на и во спор тот да да вам 

нај до бро од се бе, а не знам тоа да го 

пра вам со за др шка, да не зап ну вам ка-

ко да играм на свет ско пр венс тво. Па, 

по по вре да та за ме не се доз во ле ни са-

мо по лес ни спор то ви, за одр жу ва ње 

на кон ди ци ја та, за ре ла кси ра ње. Ба-

ске тот и ски ја ње то мно гу ми не до сти-

га ат, а не мо жам и без му зи ка. Ја са кам, 

имам за вр ше но му зич ко учи ли ште и 

сум пе ел на дет ски от фе сти вал „Злат но 

сла веј че“. Ни што чуд но да ме „оз бо ру-

ва ат“ и за тоа ка ква му зи ка слу шам. Од 

ме не не до би ва ат кон кре тен од го вор 

оние што ток му тоа ќе ме пра ша ат. Од-

го ва рам - уба ва, а за ви си од рас по-

ло же ни е то. Има мо мен ти ко га зе мам 

пло ча со те жок рок, мо мен ти за ста ри 

ба ла ди, це де со кла си ка, џез... Имам 

пло чи и це ди ња од раз лич ни ви до ви 

му зи ка. Ко га не кој прв пат ќе дој де кај 

ме не до ма, мо же тоа да му изг ле да ка-

ко ка ша од раз лич ни прав ци, но кај ме-

не сѐ за ви си од мо мен тот. 

Гра ди ме нов об јект за кој 

     не о дам на бе ше по ста вен

         ка мен-те мел ник. И тој 

              са мо при вре ме но ќе 

                    ус пее да ги за до во ли 

                          по тре би те на 

                                на ши те 

                                     па ци ен ти
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Во својата четврта генерација, HiPP има посебна одговорност кон иднината. HiPP сака вашите деца и 
внуци да наследат свет во кој што вреди да се живее, и вреди да се сака – цел која инспирира повеќе од 
пет децении. Филозофијата на HiPP е да се фокусира на заштита на природата, со почит да ги третира 
драгоцените ресурси на природата и да ја заштити биолошката разновидност, со добра причина.
Производите се наменети за родители кои сакаат здраво да ги хранат своите деца и да им овозможат иднина 
во која вреди да се живее. Да се говори за оддржливост е една работа – но сосема друго е да ја воведеш во 
секојдневието како одговорност која е сместена во јадрото на нашето претпријатие. 

Ние лично гарантираме за ова.
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за добро здравје

Без па ни ка, 
ту ка е д-р Ма ри на!

Гр че ви те кај бе би ња та се нај че-
сти до тре ти от ме сец од жи во тот и 
се дол жат на не зре ли от си стем за 
ва ре ње. Ко га има гр че ви, бе бе то 
чув ству ва бол ка, нај че сто поп лад не и 
на ве чер. Тоа ги со би ра ра це те и но-
зе те, се вцр ве ну ва, пла че, а се то тоа 
по ми ну ва ко га ќе ги ис пу шти га со ви-
те. По ма га лес но при ти ска ње и за топ-
лу ва ње на сто ма че то на де те то. Ме ѓу 
средс тва та што по ма га ат се и бил ки 
што се ко ри стат за да се на пра ви чај 
од нив или, пак, ек стракт: на не, ка ми-
ли ца, ана сон, ко мо ра ча... Но тре ба да 
се знае де ка ако се да ва ат по че сто 
и во по го ле мо ко ли чес тво мо же да 
пре диз ви ка ат по че сти и по теч ни сто-
ли ци, осо бе но кај бе би ња во пр ви от 
ме сец од жи во тот.

Гр че ви 
во сто ма че то

По ра ди се па ри ра ност на ко-
ски те, во пред ни от и те ме ни от дел 
на гла ва та по сто јат ме ки де ло ви 
(фон та не ли), кои лес но мо же да се 
по чув ству ва ат на до пир. Не мој те да 
се воз не ми ру ва те до кол ку за бе ле-
жи те де ка тие се ис пак ну ва ат ко га 
де те то пла че или ко га пул си ра ат во 
ри та мот на ср це то. Тоа е со се ма 
нор мал но. Фон та не ли те се за тво-
ра ат со срас ну ва ње на ко ски те на 
че ре пот, обич но до 18-от ме сец.

Се ис пак ну ва 
фон та не ла та 
ко га пла че бе бе то

Оста то кот од па поч на та врв ца по тем ну ва, поч ну ва да се 
су ши не кол ку де на по ра ѓа ње то и мо же да се оче ку ва да пад-
не во кој би ло мо мент ме ѓу пр ва та и че твр та та не де ла од жи во-
тот. За рас ну ва ње то и спре чу ва ње то ин фек ци ја се по стиг ну ва ат ако се чу ва 
чист и сув. След ни те упат ства мо же да им би дат од ко рист на мај ки те:

 Ко га се ста ва пе ле на та за ед на упо тре ба, гор ни от дел тре ба да се сви-
тка кон до лу и да не го по кри ва па по че то

 Тре ба да се из бег ну ва ба ња ње во ка да, а на ме сто тоа да се ко ри сти 
про точ на во да се до де ка не от пад не па поч ни от оста ток

 Се којд нев но, а осо бе но по ба ња ње, па по че то тре ба да се пре бри ше 
со ал ко хол (се пре по ра чу ва 70 про цен ти) на сте рил на га за или на па мук

 Не ма по тре ба од ста ва ње ан ти би от ски пра шок сѐ до де ка не ма ин фек-
ци ја или кр ва ве ње, за што е не оп ход но да се кон сул ти ра пе ди ја тар

 Ако се за бе ле жи цр ве ни ло на ко жа та око лу па по че то, те че ње се крет 
(осо бе но ако има не при ја тен ми рис) или по о бил но кр ва ве ње, за дол жи тел-
но тре ба да се по ба ра ле кар ски со вет

да се 
а да пад-

Не па ѓа пап оче то, а и кр ва ви

Ш
Ши ро ка та нас ме вка ја из да ва де ка ра бо ти со 

де ца. Ама ра бо ти и со ро ди те ли. Де ца та ги ле-

ку ва, а ро ди те ли те ги сми ру ва и ги учи. Знае ка-

ко тре ба и со ед ни те и со дру ги те. Д-р Ма ри на 

Поп Ла за ро ва, пе ди ја тар во „Ре-Ме ди ка“, се кој 

ден од го ва ра на ку пи шта ро ди тел ски пра ша ња. 

Ко га бе бе то ќе стиг не до ма, освен нај го ле ма 

ра дост, но си и го ле ма па ни ка за ма ма и за та то. 

Осо бе но ако им е пр ва рож ба. За тоа им е ту ка 

д-р Ма ри на, ко ја ни изд вои не кои од нај па нич-

ни те си ту а ции со бе би ња та

Прим. д-р Марина 
Поп Лазарева
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Зго ле ме на та тем пе ра ту ра кај де ца та е че ста по ја ва, а се 
ја ву ва ка ко ре ак ци ја на ор га низ мот на ин фек ци ја, но мо же да 
би де и по ра ди пре топ лу ва ње, ва де ње за би или вак ци на. Ако 
из ме ри те од  38 до 38,5 Цел зи у со ви сте пе ни, то гаш де те то 
има лес но зго ле ме на тем пе ра ту ра и таа е дел од од бран бе-
ни от си стем на ор га низ мот, „ко рис на“ тем пе ра ту ра. За ви со-
ка се сме та ако е над 40 сте пе ни.
При лес но зго ле ме на тем пе ра ту ра ро ди те ли те тре ба да 

му по мог нат на де те то за да се уб ла жат симп то ми те од неа и 
таа да се на ма ли. Оде ње на ле кар што го прег ле дал де те то и 
мо же би би наз на чил ис ле ду ва ња за на о ѓа ње на при чи на та за 
по ка че на тем пе ра ту ра тре ба да се зе ме пред вид, осо бе но 
ко га таа е ви со ка.
Ка ко да се на ма ли тем пе ра ту ра та:

 Ра соб ле ку ва ње или лес на об ле ка. Нај важ но е от стра-
ну ва ње на чо ра пи те и не по кри ва ње на вра тот и на гла ва та, 
де ло ви од ка де најм но гу се раз ла ду ва де те то

 Вне су ва ње мно гу теч но сти (во да)
 Раз ла ду ва ње, со ста ва ње об ло зи од во да (раз ре ден 

оцет или ал ко хол) на но зе те и на че ло то, кои се ме ну ва ат на 
2-3 ми ну ти. Мо же да се ко ри стат и тен ки па муч ни чар ша фи, 
прет ход но нав ла же ни во топ ла во да и уба во ис це де ни. Со 
нив рас об ле че но то де те ќе се об ви тка, а ќе се ме ну ва ат на 5 
ми ну ти до сни жу ва ње на тем пе ра ту ра та

 Об ло ги од кро мид, ком пир, бел ка од јај це се дел од 
при род ни те ме то ди што се ко ри стат во на род на та ме ди ци на. 
Се ста ва ат на но зе те на де те то, а мо же да сто јат и во те кот на 
но ќта

 Ми ру ва ње
 Да ва ње то ле ко ви ка ко што се „па ра це та мол“, „ибу пру-

фен“, „аце та ми но фен“ и дру ги е нај до бро е да би де во кон-
сул та ци ја со ле кар

Ро ди те ли те тре ба да се тру дат ко жа та во пе лен ска та ре ги ја 
да би де чи ста и су ва. Пе ле ни те за ед но крат на упо тре ба има ат 
го ле ма впи вач ка моќ, па овоз мо жу ва ат одр жу ва ње ре ла тив-
но су ва сре ди на. Не кол ку ча са не би прет ста ву ва ле проб лем 
и пол на та пе ле на не е при чи на да го бу ди те де те то до кол ку 
тоа е спо кој но и мир но спие. Но оној мо мент ко га ќе се раз-
бу ди, иско ри сте те го да ја про ве ри те и да ја сме ни те не го ва та 
пол на пе ле на. Прет ход но тре ба да се на пра ви то а ле та на 
ко жа та во ре ги ја та ка де што стои пе ле на та. Се пре по ра чу ва 
од ми ва ње со во да и са пун ко га де ца та има ат сто ли ца, а влаж-
ни те ма рам чи ња мо же да се ко ри стат во ме ѓу вре ме, ако во 
пе ле на та има са мо ури на.

На је фи кас но 
на ма лу ва ње 
на тем пе ра ту ра та

На кол ку 
вре ме се 
ме ну ва ат пе ле ни?

Гла ва та на де те то е пр ви от дел на те ло то што се 
про би ва низ ро дил ни те ка на ли, па мо же да би де 
афе кти ра на при по ро ду ва ње то. Та ка, че сто мо же 
да има оток на ме ко то тки во. Тој мо же и да ја изоб-
ли чи гла ва та, но ис чез ну ва по не кол ку де на без 
ни ка ков трет ман и пос ле ди ци.

Оток на гла ва та 
по по ро ду ва ње то

а та 
ње то
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Децата во 
со вирусите и со бактериитесо вирусите и 

Каш ла ње, ки ва ње, шмр ка ње и 
по ка че на тем пе ра ту ра се симп то ми 
што ба рем ед наш во те кот на зи ма та ги 
има ре чи си се кое де те. Прим. д-р Јас на 
Ана ста сов ска со ве ту ва ко га де те то мо же 
да се ле ку ва до ма, а ко га мо ра да се 
од не се на ле кар, ка ко да се за шти ти од 
се зон ски те бо ле сти и ка ко нај лес но да ги 
по ми не на стин ки те, ин фек ци и те и гри пот

Прим. д-р Јасна 
Анастасовска

С
Сту де ни те ме се ци од го ди на та со се бе 

ги но сат на стин ки те, гри пот и вос па ле-

ни ја та на диш ни те па ти шта и кај де ца та. 

Прим. д-р Јас на Ана ста сов ска, пе ди ја-

тар во „Ре-Ме ди ка“, об јас ну ва де ка во 

зим ски от пер и од тие нај че сто бо ле ду-

ва ат од ин фек ци и те на диш ни те па ти шта. 

Таа со ве ту ва ко га де те то мо же да се 

ле ку ва до ма, а ко га мо ра да се од не се 

на до ктор. 

Де ца та од пре ду чи лиш на во зраст 

глав но за бо лу ва ат од ви рус ни ин фек ции. 

Д-р Ана ста сов ска ве ли де ка око лу 90 

про цен ти од ин фек ци и те на диш ни те па-

ти шта се ви рус ни ин фек ции. 
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- Ба кте ри ски те ин фек ции се по че сти кај 

по го ле ми те де ца. По че сто ги за фа ќа ат гор-

ни те диш ни па ти шта, т.е. гр ло то, крај ни ци те, 

си ну си те или има ат ла рин ги тис. Не се ре тки и 

вос па ле ни ја на дол ни те диш ни па ти шта, ка ко 

комп ли ка ци ја на прет ход на на стин ка или ка ко 

са мо стој но за бо лу ва ње - об јас ну ва до ктор-

ка та.

Ако но во ро ден че или до ен че до бие по ка-

че на или по ни ска тем пе ра ту ра од нор мал на та 

и има при друж ни симп то ми, ка ко по вра ќа ње, 

про лив, пре ма ле ност, тогаш тре ба да се од-

не се на ле кар.

- На прег лед се ко гаш тре ба да се од не се 

но во ро ден че или до ен че што е не во о би ча-

е но сон ли во или е изра зи то воз не ми ре но, 

од би ва да ци ца, има на ду е но сто ма че. Кај 

ма ло де те над ед на го ди на, де те од пре ду-

чи лиш на во зраст или, пак, она што оди на 

учи ли ште, до кол ку оп шта та со стој ба не 

му е бит но про ме не та, ду ри и да има 

по ка че на те лес на тем пе ра ту ра, мо же 

да се по че ка два-три де на пред ле-

кар ски прег лед. Ако е на стин ка, за 

тој пер и од симп то ми те ќе се по до-

брат и за гу бат. Но до кол ку и по на та му 

се одр жу ва ат, то гаш се по треб ни кон сул-

та ци ја и прег лед кај пе ди ја тар - об јас ну ва д-р 

Ана ста сов ска.

битка 
со вирусите и со бактериитесо бактериите

Антибиотик - да или не?
Ан ти би о тик се да ва и е ефи ка сен са мо ако ин фек ци ја та е пре диз ви ка на од ба кте ри ја. Тоа, пак, 

се до ка жу ва кли нич ки, со ла бо ра то ри ски или ми кро би о ло шки ана ли зи. 

- Кај ви рус ни те за бо лу ва ња ан ти би о ти кот не ма ни ка кво дејс тво и тој не тре ба да се да ва. Зна-

чи, тем пе ра ту ра, цр ве но гр ло и каш ли ца не се при чи на за ан ти би от ска те ра пи ја ако се ре зул тат 

на на стин ка од нос но ви рус. Осо бе но ро ди те ли те са мо и ни ци ја тив но не тре ба да да ва ат ан ти би-

о тик и по ра ди тоа што не ко гаш мо жат да се ма ски ра ат зна ци те на одре де но за бо лу ва ње - пре ду-

пре ду ва д-р Ана ста сов ска.

Кога во градинка?
Пе ди ја три те ве лат де ка нај о пи мал на та во зраст 

на де те то за пре стој во гра дин ка е ко га ќе на пол ни 
три го ди ни. Д-р Ана ста сов ска со ве ту ва бол но де те да 
не се но си во гра дин ка, по ра ди не го ва та си гур ност и по ра-
ди си гур но ста на дру ги те де чи ња. Во пер и од на епи де ми ја или 
по го лем раз мер на се зон ски за ра зи, по до бро е де те то да не 
оди во гра дин ка, до кол ку е мож но, за тоа што е го ле ма ве ро-
јат но ста та му да се раз бо ли.

Чекори до појак имунитет
Иму ни те тот на де ца та, об јас ну ва ат пе ди ја три те, 

при род но е не зрел до нив на та тре та или че твр та го-
ди на од жи во тот и не по стои на чин и средс тво со кои ќе 
се за јак не по ве ќе од при род на та зре лост. 

- Ви та мин ски те пре па ра ти мо жат да би дат из вес на по ткре па 
за иму ни те тот, но не и ап со лут на за шти та. По ра ди тоа и не тре-
ба да се пре те ру ва со нив. Нај до бра за шти та е да се из бег ну ва 
из ло жу ва ње на де ца та на ин фек ции и на кон та кти со бол ни ли-
ца. Пре сто јот на де ца та во за тво ре ни про сто ри со мно гу лу ѓе, 
ка ко игро те ки, тр гов ски цен три или на го ле ми со би ри, се ко гаш 
е по тен ци ја лен из вор на ин фек ци ја - ве ли д-р Ана ста сов ска. 
Пе ди ја три те со ве ту ва ат здра ва ис хра на бо га та со овош је и со 

зе лен чук.
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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, ве ли 

д-р Пе треска Дуковска. Таа об јас ну ва 

де ка тие се опе ри ра ат во кој би ло пер-

и од од го ди на та и во уста но ви во кои 

по сто јат ус ло ви за тоа. 

- 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. Нај важ но е да не ма кон-

тра ин ди ка ции од ти пот на 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 Дуковска.

Не се ко гаш крај ни ци те треба да се 

извадат. Во за вис ност од ди јаг но за та, 

тие мо жат со опе ра ци ја и да се на ма лат 

и со тоа ус пеш но да се ре ши проб ле-

мот. Да ли до кто рот ќе ги из ва ди или 

са мо ќе ги на ма ли 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. 

Индикации се и гнојни процеси зад 

крајниците 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 што не бо ле-

ду ва ат, ме ѓу тоа пре диз ви ку ва ат за ду шу-

ва ње, ме ха нич ка ждрелна оп струк ци ја, 

повторувачки воспаленија, не при ја тен 

здив и оп струк ции што вли ја ат на нор-

мал ни те фи зи о ло шки функ ции - об јас ну-

ва нашата соговорничка.

Митови и вистини за 
вадењето крајници

Д-р Весна 
Петреска Дуковска

Ко га че сто се раз бо лу ва ме и при тоа чув ству ва ме сил на 
бол ка во крај ни ци те, има ме гној ни че по ви на нив, т.е. гној на 
ан ги на, ре чи си се ко гаш се пра шу ва ме да ли е нај до бро тие 
да се из ва дат. Но то гаш се су ди ра ат си те ин фор ма ции што 
до то гаш сме ги слуш на ле за опе ри ра ње то на крај ни ци-
те - од тоа де ка тие тре ба да се из ва дат уште во дет ство то, 
да ли на ле то или во зи ма, па сѐ до тоа де ка ни ка ко не сме ат 
да би дат опе ри ра ни би деј ќи тие се фил тер и без нив се ко ја 
ин фек ци ја ќе оди ди рект но на бе ли те дро бо ви. Д-р Вес на 
Пе треска Дуковска, ото ри но ла рин го лог и хи рург за глава и 
врат во „Ре-Ме ди ка“ ги рас чи сту ва ми то ви те за крај ни ци те

(МИЛИЛИТРИ)

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 два на чи на 
- со кла сич на лад на хи рур ги ја 
и ла сер ски со ди о ден ла сер. 
На ма лу ва ње то-тон зи ло то ми ја, 
се пра ви са мо со ди о ден ла сер. 
Д-р Пе тре ска Дуковска 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 
крв при опе ра ци ја та, бол ка та е 
све де на на ми ни мум, по сто пе-
ра тив ни от пре стој во бол ни ца е 
скра тен, 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 таа.

Предности на 
ласерската операција

ОПЕРАТИВНО ВРЕМЕ 6-14 9-15 5-10 5-7  

ЗАГУБА НА КРВ 
ПРИ ОПЕРАЦИЈА 25-35 21-30 0 0 

ГУБЕЊЕ НА ФИБРИНСКИ
НАСЛАГИ (ден) 9-12 8-9 6-7 5-7 

БОЛНИЧКИ ДЕНОВИ 3-5 0-1 0 0 

(МИНУТИ)

класичен
методоперација ласер

тонзили-
томија
ласер

ласер 
вапоризација 
на крипти
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Д-р Симонида 
Котларова
-Попоска 

Проф. д-р Глигор 
Димитров

девет

Кр ва ве ње то во пр ви те 12 не де ли од бре ме но ста е 
ед на од нај за стра шу вач ки те ра бо ти што мо же да ѝ се 
слу чат на бре ме на та же на. Кр ва ве ње то мо же да би де 
нај а ва за спон тан абор тус или за проб ле ми во бре ме-
но ста, но мо же и да не би де при чи на за гри жа. Проф. 
д-р Гли гор Ди ми тров, ги не ко лог во „Ре-Ме ди ка“, ве ли 
де ка око лу 30 про цен ти од бре ме ни те же ни се ја ву-
ва ат на ле кар по ра ди не ка кво кр ва ве ње во те кот на 
пр ви от три ме стар од бре ме но ста. 

ДА СЕ ЛЕ КУ ВА АТ ИН ФЕК ЦИ И ТЕ ОД БА КТЕ РИИ

- Бре ме ни те же ни че сто се ја ву ва ат на прег лед по-
ра ди скуд но кр ва ве ње од ге ни та ли и те, кое се ја ву ва 
во пер и о дот на оче ку ва ни от мен стру а лен цик лус. 
Ова т.н. имп лан та ци о но кр ва ве ње се ја ву ва од 8 до 
12 де на од вгнез ду ва ње то на ем бри о нот во ма тка та. 
Се слу чу ва тоа да се повтори и след ни те ме се ци во 
тер ми нот на оче ку ва на та мен стру а ци ја кај же на та - 
об јас ну ва д-р Ди ми тров.
Обил но или скуд но кр ва ве ње мо же да се ја ви по-

ра ди ба кте ри ска ин фек ци ја на ва ги на та и на гр ло то на 
ма тка та. 

- Мно гу е зна чај но да се ле ку ва ат овие ин фек ции. 
По сто јат до ка зи де ка не кои ин фек ции мо же да го 
зго ле мат ри зи кот од пред вре ме но по ро ду ва ње или 
абор тус во вто ри от три ме стар од бре ме но ста. За тоа, 
се ко ја труд ни ца мо ра да на пра ви ми кро би о ло шки 
бри се ви во по че то кот на бре ме но ста - до да ва д-р 
Ди ми тров.

БОМ БА ВО ТЕ ЛО ТО

Не го ва та ко ле шка, д-р Си мо ни-
да Кот ла ро ва-По по ска об јас ну ва 
де ка жи во то за гро зу вач ка со стој-
ба прет ста ву ва ек стра у те ри на та 
или по поз на та ка ко вон ма те рич на 
бре ме ност. 

- То гаш вгнездувањето на ем бри-
о нот е над вор од ма тка та, нај че сто 
во ту би те, а би деј ќи бре ме но ста во 
нив не се раз ви ва пра вил но, до а ѓа до 
кр ва ве ње од ма тка та. Би деј ќи ту би те не 
мо жат да се прошируваат и да ја из но сат 
бре ме но ста, до а ѓа до нив но пр ска ње и до 
на со би ра ње крв во сто мач на та праз ни на, 
ко га мо ра хи рур шки да се ин тер ве ни ра - ве-
ли д-р Кот ла ро ва-По по ска.
Ко га кр ва ве ње то се на со би ра под по стел ка-

та се фор ми ра хе ма том. Тој мо же да до ве де до 
спон тан абор тус, но че сто се ре сор би ра со тек 
на вре ме. Ина ку, на ши те со го вор ни ци об јас ну ва ат 
де ка спон та ни от абор тус е нај ло ша та ди јаг но за во 
ра на бре ме ност. Тој мо же да е комп ле тен, ко га од 
ма тка та се исфр ле ни си те про ду кти на кон цеп ци-
ја та, или не комп ле тен абор тус, ко га има за др жа-
ни де ло ви од пло дот, а нај че сто од по стел ка та 
во вна треш но ста на ма тка та. Ко га абор ту сот е 
некомп ле тен, тре ба да се на пра ви та ка на ре че на 
ре ви зи ја на ма тка та и да се от стра нат за др жа ни-
те де ло ви од бре ме но ста.

- Има со стој би што во о би ча е но не одат 
со кр ва ве ње, а се пак има на ру шу ва ње на 
бре ме но ста. Та кви се ди јаг но зи те ко га има 
за др жан мр тов плод во ма тка та, ко га по стои 
бре ме ност, но во ге ста ци ската вреќичка не 
се раз ви ва ем бри он. И при две те со стој би 
по треб но е да се ре ви ди ра внатрешноста 
на ма тка та и да се ба ра при чи на та за со стој-
ба та. Мно гу че сто же ни те има ат и пре гра да 
во вна треш но ста на ма тка та. Таа мо же да 
го на ру ши раз во јот на ем бри о ни те, па да 
се слу чу ва ат абор ту си и не мож ност же-
ни те да ро дат ви ја би лен плод - об јас ну ва 
на ша та со го вор нич ка.
Таа ве ли де ка оваа со стој ба се тре ти ра 

со ин тер вен ци ја - хи сте ро ско пи ја, со ко ја 
се ви зу а ли зи ра вна треш но ста на ма тка та и 
се ди јаг но сти ци ра ат при чи ни те за абор-
ту сот, а од дру га стра на исто вре ме но се 
ре ша ва и пре се ку ва пре гра да та.

- Та ка се до би ва нор мал на вна треш ност на 
ма тка та, до вол но го ле ма за да мо же да се раз-
вие нор мал на бре ме ност и да се до бие здра во 
и до но се но но во ро ден че - до да ва д-р Кот ла ро-
ва-По по ска.

Крвавење во 
рана бременост

Крвавењето може да биде 

најава за спонтан абортус 

или за проблеми во 

бременоста, но може и да 

не биде причина за грижа



за добро здравје

За зим ски те лу до рии нај важ но е де ца-
та да се топ ло об ле че ни и да би дат су ви. 
И, се ка ко, зим ска та игра да е на без бед-
но ме сто. 
Кол ку и да са ка ат над вор, де ца та во 

зи ма најм но гу се до ма, па за тоа мош не е 
важ но ре дов но да до би ва ат ви та мин Д. 
Без до вол но сон це и под топ ла та об ле ка 
со ко ја е за шти те но де те то те шко е при-
род но то соз да ва ње на овој ви та мин, кој 
е клу чен за раст и раз вој на ске ле тот, но 
и за це ли от ор га ни зам, осо бе но за иму-
но ло шки от си стем во пер и од на че сти 
ви рус ни и ба кте ри ски ин фек ции.
До де ка се до ма де ца та по сто ја но 

се дви жат по маз ни под ло ги (пар кет, 
плоч ки...) и за тоа им тре ба ат ква ли тет ни 
обу вки за за тво ре на про сто ри ја - лес ни 
и удоб ни и со ана том ско пер ни че. Та ка 
ста па ла та пра вил но ќе се фор ми ра ат. Но 
за пра вил ни от раст и раз вој на но зе те 
единс тве но важ но не е са мо оде ње то 
ту ку и се де ње то. За тоа, пра кти ку вај те 
се де ње „по тур ски“ или крс но зе.

Топла облека, 
витамин Д и крснозе 
за најмладите

Нема спортување 
без загревање

Прим. д-р Иванка 
Стефановска

Без болна половина 
и без скршеници

Зим ски те спор то ви на учи ли ште се здра-
ви актив но сти, но ба ра ат со од вет на обу ка 
и под го то вка. За да се спре чат не са ка ни те 
по вре ди, де те то не тре ба са мо да ги сов ла да 
тех ни ки те, ту ку и фи зич ки да би де под го тве-
но за нив. Тоа зна чи де ка пред из ле гу ва ње 
на снег тре ба да се за гре ат му ску ли те за да ги 
из др жат и на по рот и тем пе ра тур ни те вли ја ни ја 
на кои ќе би дат из ло же ни. И ни ка ко без за штит-
на опре ма.18 РЕВИТА | декември 2012

П
По пер и о дот со актив но сти во при ро да, на во-
да, на сил но сон це, ко га ба ра ме  на чин по лес-
но да се раз ла ди ме, сту де но то вре ме се ко гаш 
нѐ из не на ду ва и нѐ на о ѓа не под го тве ни. И тоа 
има сво ја уба ви на и ну ди актив но сти за ужи ва-
ње. Но тие ба ра ат прет ход на под го то вка за 
да оста не ме здра ви. Се ко ја ге не ра ци ја има 
раз лич ни по тре би во овој пер и од, а ни ги 
об јас ну ва прим. д-р Иван ка Сте фа нов ска, 
ор то пед во „Ре-Ме ди ка“. Таа ве ли: „Би де те 
актив ни, но со вни ма ние!“
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За по во зрас ни те ова е пер и од на па ѓа ња и по вре ди, 
кои че сто се скр ше ни ци. За тоа не е па мет но да из ле гу ва ат 
освен ако не е не оп ход но, а не оп ход но ста тре ба да се од ме ри 
со тоа да ли над вор е лиз га во, влаж но или за мрз на то. Ако ве ќе 
мо ра да се оди над вор, то гаш за дол жи тел но со не лиз га ви обу-
вки и со по ма га ло-ба стун до кол ку не се чув ству ва ат ста бил но. 
Кол ку и да зву чи не во о би ча е но, се кое из ле гу ва ње на снег или 
на под мрз на то тре ба да се исп ла ни ра - ка де е рас чи стен сне гот, 
ка де мо же да има го ло мра зи ца, ка де има смрз на ти ви ро ви...
И, се ка ко, се то тоа иском би ни ра но со зе ма ње ви та мин Д, во 

кон сул та ци ја со ле кар, и лес ни веж би за по до бру ва ње на ко ор-
ди на ци ја та и то ну сот на му ску ли те. 
По во зрас ни те че сто се жа лат на бол ки во ’рбе тот, згло бо ви-

те и во оп што во ске ле тот, кои во овој пер и од на го ди на та се 
осо бе но за че сте ни. Тие нај че сто се по ра ди про ме ни те што се 
ја ву ва ат ка ко ре зул тат на ста ре е ње. Глав но се ре зул тат на де ге-
не ра тив ни про ме ни на зглоб ни те ’рска ви ци и мо жат да би дат со 
раз ли чен ин тен зи тет.
Она што е хро нич но и се ја ву ва при про ме ни на вре ме то, а 

при тоа не ма зна чи тел но по и зра зе на бол ка, оток или слич но, 
тре ба да се ле ку ваа во о би ча е но - со ан ти рев ма ти ци, ло кал но 
или пре ку уста, под кон тро ла на ле кар. Но она што мо же се кој 
да го сто ри на сво ја ра ка е вни ма ва ње на те лес на та те жи на - 
неј зи но одр жу ва ње или на ма лу ва ње и ре дов но дви же ње. Та ка 
по мал ку ќе се оп то ва ру ва ат зглоб ни те ’рска ви ци на но сеч ки те 
згло бо ви, ќе има по ма ли те го би и ќе при до не сат за за чу ву ва ње 
на му скул на та ма са и то нус, а со тоа и по долг пер и од нор мал но 
и не пре че но дви же ње.

Движење, 
но не на подмрзнато

Зи ма та, сне го ви те и мра зот не одат за ед-
но со бр за ње то. Не го оста ве те го за на ле то. 
Во зи ма, са кај ќи што по бр зо да стиг не ме на 
ра бо та или што по бр зо да за вр ши ме не ко ја 
об вр ска не ре тко, на ме сто до бро за вр ше на 
за да ча, за вр шу ва ме со скр ше ни ци од лиз га ње 
и од па до ви. Тоа уште по ве ќе ако не но си ме 
об ле ка и обу вки не со од вет ни за вре мен ски те 
ус ло ви. За да из бег не ме лиз га ње на снег или 
на мраз ни тре ба ат ква ли тет ни обу вки, ре дов-
ни веж би за по до бру ва ње на ко ор ди на ци ја та 
и ма кси мал но вни ма ние.
Без се то тоа сме под лож ни на по вре ди, а 

нај че сти се оние на ске ле тот и на згло бо ви те, 
кои, за жал, че сто за вр шу ва ат со опе ра тив ни 
за фа ти. Жел ба та за це лос но ужи ва ње во зи-

ма та и зим ски те спор то ви не смее да ја 
надв ла дее по тре ба та од со од-

вет на под го то вка. 

П&Осоветувалиште 
Од следниот број на „Ревита“ се воведува рубрика преку која може да 
побарате совети од стучните тимови на „Ре-Медика“. За Вашите проблеми 
пишете ни на revita@remedika.com.mk. Лекарите на „Ре-Медика“ ќе ви пратат 
одговори на мејл, а тие ќе бидат објавени во наредното издание на „Ревита“

Внимание, добри обувки 
и подобра координација
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Н
утриционистите со години наназад 

ја потенцираат важноста на здравиот 

појадок и нагласуваат дека лицата 

кои не го прескокнуваат најважниот 

оброк во денот, имаат помали шанси 

да заболат од  дијабетес, срцеви болести, но 

и нема да добијат прекумерна тежина. Токму 

житните мусли се издвојуваат како совршен 

појадок кој се препорачува за одржување на 

здравјето и виталноста. Тие се богат извор 

на диетални влакна кои придонесуваат за 

подобрување на работата на дигестивниот 

систем, но и за одржување на здрава телесната 

тежина. Потопени во млеко или јогурт, со една 

порција мусли се задоволуваат една половина 

од дневно препорачаните количини за внес 

на калциум. Муслите се одличен извор на 

јаглехидрати давајќи чуство на ситост, но и 

природен извор на протеини неопходни за 

физичка и ментална кондиција. 

 

НАПРАВЕТЕ ГО ВИСТИНСКИОТ 
ИЗБОР - ВИТАЛИА PREMIUM MUESLI 

Анализирајќи ги препораките на 

нутриционистите и водени од желбата да 

ги задоволиме барањата на потрошувачите 

за здрави, квалитетни и вкусни производи 

ја развивме линијата Premium Nutrition 

мусли. Внимателно одбирајќи ги состојките, 

нивниот квалитет, потекло и начинот на 

обработка создадовме оптимален спој на 

неопходните нутриенти кои единствено така 

искомбинирани го даваат максималниот 

ефект за консументот. Токму затоа Муслите 

на Виталиа не се само обична мешавина, 

туку стручно креирана рецептура од врвни 

компоненти, кои се истакнуваат со својот 

богат нутритивен профил и благопријатно 

дејствуваат врз организмот.

Виталиа Premium Muesli се балансирана 

комбинација од интегрални жита, кои 

потекнуваат од еколошки чисти предели 

одгледувани под строго контролирани 

услови, (овесни, пченични, пченкарни, 

јачменови, ржани снегулки), одбрани суви 

овошја и семиња (лен, сончоглед и тиква). 

Дополнително се збогатени со витамини и 

минерали, креирајќи нутритивно богат 

оброк со кој се обезбедуваат 

сите хранливи материи 

неопходни за вашиот 

организам да го постигне 

идеалниот природен 

баланс. 

Овесот, познат како 

зрно на здравјето, 

е најзастапената 

компонента во Premium 

муслите на Виталиа. 

Влијае на лачењето на 

serotoninot – “хормонот 

на среќата” подобрувајќи ја 

концентрацијата, работната 

способност и расположението.

Интегралната пченица присутна 

во Premium муслите обилува со 

највредните хранливи материи, ја зачувува 

цревната флора и е одлична за надминување 

на проблемот со опстипација. 

Оригиналниот вкус на Виталиа Premium 

Muesli и природната 

арома потекнуваат 

од изобилството 

на сушени 

овошја, семиња и 

парчињата темно 

чоколадо. За нашите 

потрошувачи 

го одбравме 

најквалитетното тропско овошје од еколошките 

предели на Тајван, кое го надополнуваат 

оброкот од мусли со природни витамини 

и минерали, дозволувајќи ви за миг да ги 

почуствувате тропските предели и 

Далечниот Исток. 

Темното чоколадо присутно 

во Premium муслите 

содржи висок процент 

на какао кое што е 

богато со флавоноиди 

– антиоксиданти кои ја 

подобруваат виталноста 

на телото. 

Неопходноста 

од редовен внес на 

витамини не наведе да 

ги збогатиме Premium 

муслите со А+С+Е витамини 

(познати антиоксиданти) , В 

комплекс и минералите Калциум 

и Магнезиум, креирајќи предност во 

однос на останатите.

Токму затоа денот започнете го на 

вистинскиот начин со Виталиа Premium Muesli. 

Со секоја лажица мусли добивате грст здравје 

и енергија.

Виталиа Premium Muesli 
– вашиот здрав и енергичен оброк

Др Нела Деспотовска 
– нутриционист од 
Виталиа компанија 

лидер за здрава храна

Муслите 
на Виталиа не се 

само обична мешавина, 
туку стручно креирана 

рецептура од врвни 
компоненти, кои се 

истакнуваат со својот 
богат нутритивен профил 

и благопријатно 
дејствуваат врз 
организмот.
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„Ре-Ме ди ка“ е пр ва оп шта бол ни ца 

во Ма ке до ни ја што до би сер ти фи кат за 

си стем со упра ву ва ње со ква ли тет ИСО 

9001:2008. Со не го, таа функ ци о ни ра 

ка ко со вре ме на бол ни ца што ги при ме-

ну ва стан дар ди те вос по ста ве ни во се ко ја 

ви со ко ран ги ра на ме ди цин ска уста но ва 

во за пад но е вроп ски те зем ји. 

- Овој сер ти фи кат прет ста ву ва ве ри фи-

ка ци ја од тре та стра на за ис пол ну ва ње 

стан дар ди што се од иск лу чи тел но зна-

че ње за до бро ме на џи ра ње и функ ци о ни ра ње на ед на здрав стве на 

уста но ва. Toa е ос но ва за оде ње че кор на пред во ис пол ну ва ње то на 

дру ги те стан дар ди. Опре дел ба на врв ни от ме наџ мент и си те вра бо те-

ни е ин те гри ра ње на си сте мот со стан дар дот ISO 14001. Вло жу ва ње-

то во ис пол ну ва ње на овие стан дар ди е вло жу ва ње во по до бру ва ње 

на це лос но то функ ци о ни ра ње на здрав стве на та уста но ва. Тоа зна чи 

ква ли тет но, бр зо и ефи кас но ре ша ва ње на си те проб ле ми и по тре би 

на на ши те па ци ен ти, пре ку ус лу ги што се во над леж ност на бол ни ца та 

- ве ли Ели ца Јор да но ва, ге не рал на ди ре ктор ка на „Ре-Ме ди ка“. 

Поб ли ску до па ци ен ти те
Гра ѓа ни те на Стру ми ца и на око ли на та здрав-

је то си го не гу ва ат и по до бру ва ат во но во о-
тво ре на та по лик ли ни ка на „Ре-Ме ди ка“ во овој 
град. Во неа, на про стор од 250 ква драт ни 
ме три, се ну ди по мош од об ла ста на ги не ко ло-
ги ја та, ин тер на ме ди ци на, ор то пе ди ја, кар ди о-
ло ги ја, пе ди ја три ја, хи рур ги ја, а за по тре би те 
на па ци ен ти те има и ла бо ра то ри ја. 
По лик ли ни ка та рас по ла га со врв на опре ма. 

Па ци ен ти те мо же да за ка жу ва ат прег ле ди на 
те ле фон ски от број 034/334455. Прег ле ди те 
што не ма да мо же да се вр шат во Стру ми ца, 
па ци ен ти те ќе мо же да ги до би јат во бол ни ца-
та „Ре-Ме ди ка“ во Скоп је. 
По лик ли ни ка та во Стру ми ца е вто ра по друж-

ни ца на бол ни ца та по етаб ли ра на та ам бу лан та 
за ра ди о ди јаг но сти ка во Те то во. „Ре-Ме ди ка“ 
пла ни ра уште мно гу ва кви про стор но раз-
ме сте ни ам бу лан ти и по лик ли ни ки низ це ла та 
др жа ва. 

предизвици
Ре-Ме ди ка“ е 
пр ва оп шта бол ни ца 
со ИСО-стан дард



По што се раз ли ку ва ме ѓу на род но-
то учи ли ште НОВА од пре о ста на ти те 
во зем ја ва?

- НОВА не мо же да се спо ре ду ва 

со дру ги ло кал ни др жав ни или при ват-

ни обра зов ни мо де ли. НОВА е ти пич-

но ме ѓу на род но учи ли ште по сво ја та 

стру кту ра и ам би ен тот што го соз да ва. 

Ра бо ти спо ред ме ѓу на род но акре ди-

ти ра ни про гра ми од ре ле вант ни ме-

ѓу на род ни ор га ни за ции, а не го ва та 

уче нич ка и про фе сор ска по пу ла ци ја 

вклу чу ва по ве ќе од 40 раз лич ни на-

ции и кул ту ри за ед но со ма ке дон ска та. 

Член ка е на Европ ска та асо ци ја ци ја на 

акре ди ти ра ни ме ѓу на род ни учи ли шта 

и има ста тус учи ли ште под др жа но од 

аме ри кан ски от стејт де парт мент. Уче-

ни ци те се вос пи ту ва ат и обра зо ва ат да 

ја рес пе кти ра ат ло кал на та сре ди на во 

ко ја се шко лу ва ат, но да раз мис лу ва ат 

гло бал но. 

Кол ку ва ши уче ни ци го про дол жи-
ле обра зо ва ни е то на пре стиж ни уни-
вер зи те ти во странс тво?

- НОВА ну ди ши ро ка па ле та на пред-

ме ти што се изу чу ва ат на ре гу лар но, 

по чес но или ви со ко ни во. На овој на-

чин уче ни ци те има ат мож ност да го из-

бе рат сво јот пра вец и про фил за нив ни-

те по на та мош ни сту дии уште во те кот 

на нив ни те две пос лед ни гим на зи ски 

го ди ни. Уче ни ци те што се опре де лу ва-

ат за изу чу ва ње на пред ме ти те на ви со-

ко ни во (про гра ми те по ме ѓу на род на 

ма ту ра и ви со ка ма ту ра) по стиг ну ва ат 

ви со ки ре зул та ти на ме ѓу на род но ни-

во. Та ка има ат го ле ма шан са да би дат 

при ме ни на пре стиж ни свет ски уни вер-

зи те ти. Око лу 70 про цен ти од на ши те 

ма ту ран ти сту ди ра ат над вор од Ма ке-

до ни ја, бу квал но на си те кон ти нен ти. 

Еден до бар дел од нив, спо ред по ка жа-

ни те врв ни ре зул та ти на ме ѓу на род ни те 

те сто ви и со под др шка од учи ли ште то, 

ус пе ва ат да се за пи шат на пре стиж ни 

свет ски уни вер зи те ти од про фи лот на 

Хар вард, Јејл, Ко лум би ја, Бо стон, Берк-

ли, Ок сфорд, Сор бо на, Бо ло ња, Ам-

стер дам... За илу стра ци ја, во пос лед-

ни те не кол ку го ди ни, пет на ши уче ни ци 

сту ди ра ат на Хар вард со це лос на сти-

пен ди ја, а двај ца на Ок сфорд. Оние што 

оста ну ва ат во Ма ке до ни ја се исто та ка 

ус пеш ни сту ден ти на уни вер зи те тот „Св. 

Ки рил и Ме то диј“.

Од ко га по стои ва ше то ос нов но 
учи ли ште и ка ков е ин те ре сот кај ро-
ди те ли те да ги за пи шу ва ат сво и те де-
ца во не го?

- Ме ѓу на род но то ос нов но учи ли ште 

НОВА е ос но ва но во 2002 го ди на со 

ме ѓу на род на под др шка и сог лас ност 

од Ми ни стерс тво то за обра зо ва ние. 

Се дум де сет про цен ти од не го ви те уче-

ни ци се дел од се мејс тва та на ме ѓу на-

род ни дип ло ма ти и биз нис ме ни во Ма-

ке до ни ја. Тоа е исто та ка отво ре но и за 

ма ке дон ска та по пу ла ци ја. Пра ктич но, 

на ши те ма ке дон ски се мејс тва ја до би-

ва ат нај го ле ма та бе не фи ци ја од ва ков 

мо дел на обра зо ва ние во сопс тве на та 

др жа ва би деј ќи се по сто ја ни, до де ка 

стран ски те се мејс тва се тран зит ни и 

до де ка па ту ва ат низ све тот има ат по-

ве ќе шан си да иску сат ме ѓу на род но 

обра зо ва ние. Сѐ по ве ќе ло кал ни се-

мејс тва се свес ни за вред но сти те што 

ги ну ди на ше то ос нов но обра зо ва ние 

и ги адап ти ра ат сво и те бу џе ти за да ги 

шко лу ва ат сво и те де ца во НОВА. 

ВЕ НЕ РА НО ВА КОВ СКА, 
ДИ РЕ КТОР КА НА ПР ВО ТО МЕ ЃУ НА РОД НО 

УЧИ ЛИ ШТЕ ВО МА КЕ ДО НИ ЈА

Од НОВА 
до Сор бо на

Ма ке дон ски те 

се мејс тва се свес ни 

за вред но сти те што ги 

ну ди ме ѓу на род но то 

учи ли ште НОВА, за тоа 

и рас те бро јот на 

на ши уче ни ци што 

се шко лу ва ат та му. 

Ди ре ктор ка та Ве не ра 

Но ва ков ска ве ли де ка 

тие по ка жу ва ат врв ни 

ре зул та ти на ме ѓу на-

род ни те те сто ви, 

ус пе ва ат да се за пи шат 

на пре стиж ни свет ски 

уни вер зи те ти или се 

ус пеш ни сту ден ти на 

до маш ни те. 

Во кра тки от раз го вор 

таа об јас ну ва ко ја е 

пред но ста да би деш 

дел од НОВА
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Ни што без цр ни те би цик ли стич ки, што се но сат под шор це ви те. 

Ка ко и по ве ќе то спор ти сти, и Фи лип Мир ку лов ски, плеј меј кер на 

ра ко мет ни от шам пи он Ме та лург и ма ке дон ски ре пре зен та ти вец, 

има свои ри ту а ли пред нат пре вар. На пос лед ни от, пред да се ви-

ди ме, ги за бо ра вил. Ве ли, сре ќа што мај ка му не би ла пој де на од 

до ма ко га за бе ле жал, па таа му ги до не ла. А нат пре ва рот ток му тој 

го отво ри со гол. И ка ко што мла ди те уме ат да ка жат, на пар ке тот 

игра ше ка ко ѕвер. Иа ко, ко га не е во са ла, изг ле да со се ма спро-

тив но. Скро мен и ти вок. Кај Фи лип и со пру га та Бла ги ца на го сти 

пој дов ме со ди ре кто рот на мар ке тинг на ти мот Го ран Ѓор го нов ски, 

а ни на по ме наа де ка не нѐ при ма ат и без не го ва та Ни ко ли на. 

Нѐ пре че каа со ма шко ка фе. Фи лип, иа ко на пор но тре ни ра, 

се га по ве ќе аси сти ра низ до ма, за што Бла ги ца е бре ме на. Та ка, на 

уште ед но ме сто си ја по твр ду ва ти ту ла та за до бар аси стент. Ме ѓу 

дру га ри те тој е шам пи о нот за плеј стејшн, а до ма ја има ти ту ла та 

су пер со пруг и нај сре ќен иден та тко. Ра дост и за се мејс тво то и за 

„Ре-Ме ди ка“, чии ги не ко ло зи ја во дат бре ме но ста на Бла ги ца. 

одблиску

Бебето ќе ни е 
ПОБЕДА

Мир ку лов ски нѐ пре че каа со ма-

шко ка фе. Фи лип, иа ко на пор но 

тре ни ра, се га по ве ќе аси сти ра низ 

до ма, за што Бла ги ца е бре ме на. 

Та ка, освен на ра ко мет ни от те рен, 

и до ма си ја по твр ду ва ти ту ла та за 

до бар аси стент. Ме ѓу дру га ри те 

тој е шам пи о нот за плеј стејшн, а 

до ма ја има ти ту ла та су пер со пруг 

и нај сре ќен иден та тко



КУЛОВСКИ

ЕДИ НА Е СЕТ ГО ДИ НИ ЉУ БОВ

Фи лип и Бла ги ца се за ед но 11 го ди ни, уште од сред но. За ед но 

жи ве ат три го ди ни, во брак се се дум ме се ци. Тој ти вок и ми рен, таа 

тем пе ра мент на, а и двај ца та се мај сто ри за хар мо ни ја, на до пол ну ва ње 

и под др шка. Се за поз на ле во сред но учи ли ште, а се ше гу ва ат де ка се 

бен ди са ле на го лем од мор до де ка го де ле ле по ја до кот. Во вто ра сред-

но са мо из ле гу ва ле, а во тре та ве ќе би ле деч ко и де вој ка. От то гаш се 

за ед но. За ед но би ле и на фа кул тет, за ед но дип ло ми ра ле, за ед но спор-

ту ва ле, за ед но се ра ду ва ле на по бе ди те на Ме та лург и на Ма ке до ни ја, а 

и за ед но та гу ва ле по по ра зи те.

Фи лип ни рас ка жа де ка игра ра ко мет отка ко знае за се бе, а Бла ги ца до 

кра јот на сред но то учи ли ште актив но игра ла ко шар ка. Се га, пред по-

ро ду ва ње, спорт за неа се нат пре ва ри те на со пру гот.

Со пру га та на Фи лип ра бо ти во прав на служ ба во бан ка и ве ли де ка е 

мно гу среќ на, а уште по ве ќе што ќе им се ро ди ќер кич ка. Не ѝ пре чат 

по пу лар но ста на Фи лип и јав ни те из ја ви на де вој ки де ка са ка ат да се 

ома жат за не го.

- Во оп што не ми пре чи тоа, ду ри и ми го ди. За не кои ра бо ти сум љу бо-

мор на во гра ни ци на нор ма ла та, ама за ва кви во оп што не сум. Дра го 

ми е што е поз нат и во оп што не ми пре чи што го за ста ну ва ат на ули ца, 

што са ка ат да се сли ка ат со не го - ве ли Бла ги ца.

Оние што го поз на ва ат спор тот ве лат де ка за да се би де нај до бар 

аси стент, ка ко што е Мир ку лов ски, тре ба да не си се би чен, да имаш 

раз ра бо те на стра те ги ја и му дро да ја сле диш игра та „од ви со ко“. 

најголема 
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одблиску
- Јас играм плеј меј кер. Мно гу ми на 

по ве ќе ги це нат игра чи те што по стиг-

ну ва ат по ве ќе го ло ви, но тие што го 

зна ат ра ко ме тот ја це нат и ја по чи ту ва ат 

мо ја та за да ча во ти мот. Ме не не ми се 

тол ку важ ни го ло ви те. По ве ќе гле дам 

да за вр шам ра бо та во од бра на и да го 

раз и грам на па дот - об јас ну ва Фи лип. 

ЗА ВР ШИЛ ФА КУЛ ТЕТ 
БЕЗ ДА ПРИ ЈА ВИ ИС ПИТ

- Фи лип е единс тве ни от што за вр шил 

фа кул тет без да при ја ви ба рем еден 

ис пит. Ни ко гаш не вле гол на сту дент ски 

пра ша ња. Јас му ги при ја ву вав си те ис-

пи ти. Имав по ве ќе вре ме, па и учев по-

ве ќе. Ќе ги зе ме ше кни ги те и бе ле шки те 

и за бр зо вре ме ќе под го тве ше ис пит 

- рас ка жу ва Бла ги ца, при се ту вај ќи се на 

сту дент ски те де но ви, ко га има ле мно гу 

по ве ќе вре ме еден за друг, за раз ли ка 

отсе га, ко га Фи лип про фе си о нал но 

игра ра ко мет. 

Се гле да ат глав но на ве чер. Таа ста ну-

ва по ра но за на ра бо та, а тој по ло ви на 

час по доц на за на тре нинг. Бла ги ца до-

се га ги гле да ла во жи во по ве ќе нат пре-

ва ри на Фи лип. Со ог лед на си ту а ци ја та 

во ко ја се на о ѓа, не ма да го гле да на 

Свет ско то пр венс тво во Шпа ни ја.

- На нат пре вар оди ме це ла еки па 

од 30 лу ѓе. Ако има по бе да по нат-

пре ва рот, се со би ра ме кај нас или кај 

не кој од при ја те ли те и ја гле да ме уште 

ед наш, од друг агол, без стрес. А ако 

из гу бат, е то гаш и да ги пра ша те на ши те 

при ја те ли да ли ќе дој дат - са мо кул тур-

но ќе од го во рат: „По до бро не кој друг 

ден“. Ова до вол но збо ру ва де ка Фи лип 

не е за дру же ње по из гу бен нат пре вар 

- рас ка жу ва Бла ги ца. 

ЦИ МЕ РИ-БУЦ КА ЛА

Фи лип, кол ку што е ти вок тол ку е и 

буц ка ло, ве лат не го ви те ко ле ги. Но не 

про во ка тор, ту ку, ка ко што ве лат тие, 

знае во ви стин ско вре ме да го ка же тоа 

за што не кој друг не ма да се се ти, па 

да ги за ра зи сме а та. Спо ред Ѓор го нов-

ски, кој е по ра не шен ре пре зен та ти вец, 

тан дем буц ка ла се со Фи лип Ла за ров, 

не го ви от ко ле га од ре пре зен та ци ја та, 

со ко го се ци ме ри. Во Ме та лург, пак, 

ци мер му е Го це Ге ор ги ев ски.

- Не кои тре не ри ста ва ат ци ме ри спо-

ред по зи ци ја та на ко ја игра ме, не кои 

сме та ат де ка ци ме ри тре ба да би дат 

игра чи што не се мно гу бли ски за да 

се збли жат, а не кои оста ва ат игра чи те 

са ми да из бе рат со ко го ќе би дат сме-

сте ни во со ба ко га се го сту ва не ка де 

- ни об јас ни на ши от до ма ќин.

Од ко ле ги те во Ме та лург, Фи лип при-

ват но најм но гу се дру жи со Ван чо 

Ди мов ски и со На ум че Мој сов ски, 

но ве ли, из бег ну ва ат да збо ру ва ат за 

ра ко мет за да не им би де здо дев но на 

нив ни те по у ба ви по ло ви ни.

- Освен ко га ќе из гу бат, па си се те шат. 

Фи лип мно гу се лу ти ко га гу би, ду ри 

и ко га со друш тво игра ме кар ти, ама 

не му по пу шта ме - до фр ла нас ме а но 

Бла ги ца.

Плеј меј ке рот на Ме та лург, се пак, најм-

но гу са ка да раз го ва ра за ра ко ме тот. 

Нај за до во лен е ко га на про тив ни кот ќе 

му на ме сти фа ул во на пад. Не по мал ку 

ми ли му се и аси стен ци и те и, се ка ко, 

го ло ви те.

- Огром но за до волс тво е ко га це ла 

са ла го скан ди ра тво е то име, ко га не-

кол ку ил јад на пуб ли ка на ви ва за те бе. 

Ама сѐ е по пу сто ако из гу би ме. Сѐ па ѓа 

во во да. И де сет го ла да да дам, а да из-

гу би ме, ни што не сум на пра вил - рас ка-

жу ва Фи лип.

Освен Бла ги ца, Фи лип го сми ру-
ва и плеј стејшн. За тоа си има еки па 
со дру га ри те. Се по фа ли де ка во 
ви де о и гри те е ус пе шен ка ко и во 
ра ко ме тот. Но на те ре нот, ве ли, е 
по и на ку. 

- За да би деш ус пе шен спор тист, 
мо ра да имаш спорт ски ина ет, да 
си ам би ци о зен, по треб ни се ре-
дов ност и упор ност на тре нин зи те, 
ка ко и на нај важ ни те нат пре ва ри. 
Ни ко гаш не тре ба да се за до во лу-
ваш со мал ку, тре ба да имаш по-
ста ве на ви со ка цел. Се то тоа ба ра 
и жр тви и отка жу ва ња. Не ма мно гу 
из ле гу ва ња, мо ра да се вни ма ва на 
ис хра на та - ве ли Фи лип.

Плејстејшн 
за смирување, 
спортски инает 
на теренот

Нај го ле ма под др шка и во жи во-
тот и на те ре нот на Мир ку лов ски 
му се со пру га та и најб ли ски те. 
Со пру га та Бла ги ца знае да го 
искри ти ку ва за сла ба игра или за 
по раз, ама ко га по бе ду ва ат, ко га 
по ен ти ра ат, то гаш по фал би те се 
не бро е ни. 

- Во фуд ба лот, ко га ќе да дат гол, 
по пет ми ну ти се ра ду ва ат, ко га 
ние, ра ко ме та ри те, ќе да де ме гол, 
не ма ме мно гу вре ме за ра ду ва ње. 
Мо ра ме да се вра ти ме во од бра на 
- тој се по ше гу ва ко га го пра шав-
ме ка ко се ра ду ва на го ло ви те. 
Мир ку лов ски функ ци о ни ра ат 
слож но. Бла ги ца го пра ви рас по-
ре дот на до маш ни те об вр ски, но 
би деј ќи Фи лип е че сто отсу тен, таа 
са ма ги ис пол ну ва об вр ски те што 
ги за цр та ла.
- Мај ка му ни пра ви ру чек, а јас сѐ 
пре о ста на то и не го за мо ру вам 
Фи лип со сѐ и се што. Јас са кам да 
ги за вр шу вам тие об вр ски и се га 
за се га е та ка, ама ко га ќе се ро ди 
бе бе то, ќе ви ди ме - ве ли таа.

Најсилната 
поддршка 
од Баге и од 
најблиските
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Во со вр шенс тво то тре ба да се ужи ва. И сѐ поч ну ва 

со гол тка ви но. И пр ви те че ко ри во вин ска та кул ту-

ра и не фор мал на та де гу ста ци ја и про фе си о нал ни те 

кур се ви за ено ло ги ја та што ги ор га ни зи ра ви нар ни-

ца та. Де гу ста ци ја та лес но во ди кон га стро ном ска та 

кул ту ра чиј цен тар ка ко да е пре до дре ден да би де 

ре сто ра нот на ви нар ни ца „Сто би“. Та му се соз да ва 

спле тот на тра ди ци о нал ни те ре цеп ту ри за си ре ња-

та од Ман дра Га лич ник, со вку со ви те и со ми ри си те 

на ви но то единс тве но до стап ни на ова ме сто

На са мо осум де сет ки ло ме три од 

Скоп је, ка де што кон ти нен тал но то 

сон це ги га ли не прег лед ни те на са-

ди со ви но ва ло за, се крие нај до бро 

чу ва на та тај на на вин ски от за на ет во 

Ти кве ши ја та - ви нар ни ца та „Сто би“. 

Ме сто то ка де што се спло ту ва ат Ме-

ди те ра нот и кон ти нен тал ни те пре де-

ли на Бал ка нот, уко тве но крај мит ски-

те ре ки Акси ос и Ери гон, ме сто то по 

кое во дам ни на че ко ре ле рим ски ле-

гии, ви те зи-кр сто нос ци, ото ман ски 

за сите сетила

На пра ви си сво јаНа пра ви си 
ВИН СКА ПРИ КАЗ НАВИН СКА ПРИ

МАГИЈАТА НА  
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осво ју ва чи и не бро е ни ар мии, де нес 

е цен тар во кој два све та, ста ри от и 

но ви от, соз да ва ат ма ги ја. Ма ги ја на 

ви но то.

ЧЕ КО РИ ВО СВЕ ТОТ 
НА ХЕР МЕС

Ду хот на ви нар ни ца та ве во ди на 

ед но па ту ва ње што ги драз ни и се ти-

ла та и ду ша та. Па ту ва ње од кан та ро-

си те за ви но во кое ужи ва ле жи те ли-

те на Сто би, пре ку ме ши ни те во кои 

зем ски от не ктар па ту вал до ан тич ки те 

ме тро по ли, па до мо дер ни те ино кси 

и со фи сти ци ра ни те да бо ви бу ри ња 

во кои де нес ви но то се про из ве ду ва, 

зрее и об ла го ро ду ва.

Спо јот на тра ди ци о нал на та ве шти на 

со со вре ме на та тех но ло ги ја на „Сто-

би“ е на пра вен во ул тра мо дер но зда-

ние, ур ба но и ре ми нис цент но на ар-

хи те ктон ски те чу да на „Ле Кор биз је“.

Та му вра ти те се ши рум отво ре ни за 

да се на у чи не што по ве ќе за исто ри-

ја та на овој вин ски ре ги он, за про це-

сот на про из водс тво на ви но, за ужи-

ва ње то во не го и ком би ни ра ње то со 

раз лич ни ви до ви хра на. Та му се ко му 

му е доз во ле но да си на пра ви сво ја 

при каз на.

Ед на од тие при каз ни е но ва та вин-

ска при каз на на Ма ке до ни ја. Таа поч-

ну ва пред пор ти те на ви нар ни ца та. 

Поч ну ва со пр ви от че кор во све тот 

на мај сто рот над мај сто ри те на ви но-

то, Хер мес. Со вто ри от че кор вди ше-

те го дла бо ко ми ри сот на ви но што 

зрее и на чуј те ги тај ни те на па у нот 

од Сто би, скри е ни во ла ви ринт ски-

те ход ни ци. Ме ѓу да бо ви те бу ри ња 

ста ну ва те дел од све тот на мо дер ни-

от вин ски ту ри зам. Ту ка, во Сто би, не 

при фа ќај те ни што по мал ку од со вр-

шенс тво. 

На пра ви си сво јасво ја 
ВИН СКА ПРИ КАЗ НА КАЗ НА

ВИНАРНИЦАТА „СТОБИ“
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за сите сетила

А во со вр шенс тво то тре ба да се 

ужи ва. И сѐ поч ну ва со гол тка ви-

но. И пр ви те че ко ри во вин ска та 

кул ту ра и не фор мал на та де гу ста-

ци ја и про фе си о нал ни те кур се ви 

за ено ло ги ја та што ги ор га ни зи ра 

ви нар ни ца та. Де гу ста ци ја та лес но 

во ди кон га стро ном ска та кул ту ра 

чиј цен тар ка ко да е пре до дре ден 

да би де ре сто ра нот на ви нар ни ца-

та „Сто би“. Та му се соз да ва спле тот 

на тра ди ци о нал ни те ре цеп ту ри за 

си ре ња та од Ман дра Га лич ник, со 

вку со ви те и ми ри си те на ви но то 

единс тве но до стап ни на ова ме сто.

ЅИР НЕ ТЕ ВО ТАЈ НИ ТЕ 
НА МА РИ ФЕ ТОТ

Не ма по до бар на чин да се за поз-

на е те со ви но то и со исто ри ја та на 

овој ре ги он од учес тво во вин ски те 

ту ри на Сто би. Овој кон цепт на за-

поз на ва ње со ено га стро ном ска та 

по ну да од на ше то под неб је е еден 

од нај но ви те ту ри стич ки про из во-

ди што по ра но беа до стап ни од 

до ли на та На па во Ка ли фор ни ја, до 

Мен до за во Ар ген ти на, сѐ до Бор-

до во Фран ци ја. Дел од тоа царс-

тво на пре фи не тост се га е и Сто би.

Низ тај ни те на ма ри фе тот со кој 

се спо е ни мо дер на та вин ска тех-

но ло ги ја и тра ди ци ја та на одг ле ду-

ва ње и пи е ње ви но во овој ре ги-

он ќе ве од не сат струч ни во ди чи, 

кои се лес но ти ја ќе ве пре не сат 

од ос нов ни те на вин ска та кул ту-

ра до ужи ва ње то во ку ли нар ски те 

ре мек-де ла на го тва чи те од ви нар-

ни ца та, се ко гаш не пред вид ли ви за 

из не на ду ва ње со тра ди ци о нал ни 

ма ке дон ски де ли ка те си или спе-

ци ја ли те ти од ме ѓу на род на та куј на. 

Од ова па ту ва ње низ вин ска та ма-

ги ја на „Сто би“ из ле гу ва те по бо га ти 

за ед но искус тво, кое оста ну ва за 

на век. 

Пре по ра ча но со ви но „мер ло“

За при го тву ва ње за ова ја де ње за 2 ли-
ца по треб ни ви се след ни ве со стој ки:

 400 гра ма свин ско фи ле 
 200 гра ма ја бол ко 
 200 ми ли ли три бе ло ви но 
 50 гра ма пу тер 
 200 гра ма ком пир 
 сол и црн пи пер
 маг до нос

При го тву ва ње: 
Свин ско то фи ле го се че ме на по ло-

ви на и го ста ва ме да се пр жи во та ва 
око лу 15 ми ну ти.
Го ва ди ме ме со то од та ва та и го 

оста ва ме на стра на. Во иста та та ва 
до да ва ме пу тер и во неа го пр жи ме 
сит но рен да но то из лу пе но ја бол ко.
Го до да ва ме бе ло то ви но и оста ва-

ме со сот да се згус не. На кра јот го 
вра ќа ме свин ско то фи ле во та ва и го 
оста ва ме за ед но со со сот да про-
врие око лу 5 ми ну ти.
Прет ход но сва ре ни от ком пир го 

се че ме на кру го ви и го пр жи ме на 
пу тер до де ка до бие ру ме на бо ја. 
Во чи ни ја го сер ви ра ме свин ско то 

фи ле и го пре ле ва ме со со сот, по ро-
су ва ме со маг до нос и гар ни ра ме со 
прет ход но при го тве ни от ком пир.
Свин ско то фи ле во сос од ја бол ко 

раз и грај те го до пол ни тел но со ед но 
тем но цр ве но ужи ва ње. Аро ма та на 
цр ве на та ри биз ла на „мер ло“ гра ди 
хар мо ни ја со свин ско то фи ле со долг 
фи ниш. До бар апе тит!

Свин ско ффи ле 
во сос одд ја бол коо
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победници

Вински 
признанија 
за квалитет

бри те шар до неа „Шар до не ду монд“, кој се 
одр жа во вин ски от ре ги он Бур гун ди ја во 
Фран ци ја од 7 до 10 март 2012 го ди на, и во 
кон ку рен ци ја од над 900 ви на. Ви на та „вра-
нец“ и „мер ло“, по крај сре бре ни от ме дал 
за ква ли тет на пре стиж ни от „Мун дус ви ни“ 
во Гер ма ни ја во 2009 го ди на го осво и ја и 
сре бре ни от ме дал во Пра га на нат пре ва рот 
„Ро јал вајн че линџ“ и во За греб на „Ви но ви-
та“. Ви но то „ро зе але гро“ во 2011 го ди на 
го до би сре бре ни от ме дал на пре стиж ни от 
„Ле мун ди јал ду ро зе“ во Фран ци ја.
Ви нар ни ца та „Сто би“ има до би е но вкуп но 

15 на гра ди за сво и те ви на, во пер и од од 
три го ди ни на по ве ќе нат пре ва ри во све тот.

б
о
Ф
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н
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„
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Ко га ед но ши ше ви но ќе освои 

ме дал, тоа за по тро шу ва чот е 
га рант де ка ви но то би ло оце не то 
од про фе си о на лец и де ка не ма да 
по гре ши ако го од бе ре ток му тоа 
ви но. За про из во ди те лот, пак, тоа 
е приз на ние и ме ри ло за не го ва та 
умеш ност и по све те ност за што 
по ква ли тет ни ка ра кте ри сти ки на 
ви но то - изг лед, бо ја, аро ма, вкус 
и хар мо ни ја или це лос на им пре-
си ја.
Ме ѓу нај пре стиж ни те нат пре-

ва ри за ква ли те тот на ви но то 
се „Мун дус ви ни“ во Гер ма ни ја, 
„Шар до не ду монд“ и „Ле мун ди јал 
ду ро зе“ во Фран ци ја.
На „Мун дус ви ни“ учес тву ва ат 

над 6.000 ви на од це ли от свет, а 
ги де гу сти ра ат и оце ну ва ат над 
180 вин ски екс пер ти. Ед но ви-
но се оце ну ва од 5 до 7 вин ски 
екс пер ти. Са мо мал број ви на се 
за ки ту ва ат со ме да ли те од овие 
про фе си о нал ци. Ни што по мал ку 
пре стиж ни не се и нат пре ва рот 
„Шар до не ду монд“, ка де што 300 
екс пер ти ги вред ну ва ат са мо нај-
до бри те ви на шар до не во све тот 
и „Ле мун ди јал ду ро зе“, единс тве-
на та про фе си о нал на де гу ста ци ја 
на ро зе.
Во те кот на сво е то ра бо те ње, 

не што по мал ку од три го ди ни, 
ви нар ни ца та „Сто би“ е дел од 
нај пре стиж ни те свет ски нат пре-
ва ри и е ре до вен осво ју вач на 
ви со ки приз на ни ја со сво јот ве ќе 
до ка жан ква ли тет. Во Фран ци ја 
сор та та шар до не на ви нар ни ца та 
„Сто би“ до би сре брен ме дал на 
свет ски от нат пре вар на нај до-
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дома

Дневната соба - 

Нај жи ва та про сто ри ја во до мот 
е днев на та со ба, спој на по ве ќе 
ге не ра ции, а исто вре ме но мо-
же да би де и дет ска со ба, про-
сто ри ја за од мор, за за ба ва, за 
ужи ва ње. Ана Јо ве ва, ин же нер-
ар хи тект во „Бе тон“-Скоп је, ни 
откри ва три ко ви за уре ду ва ње 
на овој про стор

Ана Јовева

Фо кус-точ ка та во до мот нај че сто е она му ка де што е 
те ле ви зо рот. Дру ги те еле мен ти тре ба да би дат око лу неа. 
Ме бе лот за се де ње тре ба да се по ста ви та ка за гле да ње-
то те ле ви зи ја да е нај при јат но. 
Во не кои до мо ви фо кус на точ ка мо же да е ка ми нот или 

уба ви от пеј заж низ про зо ре цот.
Днев ни те со би по вре ме но слу жат ка ко кан це ла ри ја, 

про стор за игра ње, до ма ќинс тво. Нај до бро е овие функ-
ции да се од во јат, а до кол ку не ма мож ност за тоа, до бро 
е да се оби де ме да ги при кри е ме со естет ски пре гра ди, 
мон таж но-де мон таж ни еле мен ти и со по ли ци.
Кај ми ни ма ли стич ки про стор, за да се за јак не фо кус-

точ ка та, цен та рот на вни ма ни е то мо же да се зго ле ми и со 
по ста ву ва ње ог ле да ло или ви траж. Тоа не тре ба да би де 
спро ти про зо рец, за што ди рект на свет ли на би 
до ве ла до реф ле кси ја и не у доб ност. 

Не е пра ви ло де ка ќе би-
де ме по ве ќе ре ла кси ра ни 
ако по ста ви ме го лем тро сед 
или фо тел ја што би го бло-
ки ра ле дви же ње то. Не е 
пра ви ло ни ту де ка клуб-ма-
са та мо ра да е цен трал но 
по ста ве на. Тоа мо же да би-
де и не пра ктич но. Прем но гу 
ме бел мо же да дејс тву ва 
кон фуз но, не сре де но, а со 
пре мал ку ме бел про сто рот 
мо же да е не функ ци о на лен. 

Движење

Осветлување и симетрија

Фокус-точка
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срцето на домот

Про зо ре цот но си при род на и жи ва енер ги ја во до мот. 
Тој е из вор на свет ли на што вне су ва умет ност, ги по до-
бру ва вен ти ла ци ја та и рас по ло же ни е то. На не го мо же 
да се по ста ват за ве са, ро лет ни или не што со што ќе се 
уб ла жи реф ле кси ја та на свет ли на. 
Со ви сеч ки те, вград ли ви, ѕид ни, та ван ски, скулп ту рал-

ни, ха ло ге ни, де ко ра тив ни лам би тре ба да се соз да де 
топ ла и ре ла кси рач ка ат мо сфе ра, ко ја би пре диз ви ку ва-
ла сми ре ност и рас по ло же ние. Со освет лу ва ње то мо же-
ме да истак не ме и не кој ва жен пред мет, по ли ца, сли ка...
Не е пра ви ло, но си ме три ја та мо же да по мог не врз це-

лос на та пер цеп ци ја во со ба та. Да ва по зи тив но чув ство 
на ори ен ти ра ност, си гур ност. 

   Уба во е бо ја та во про сто рот да се по вр зе со 
не кој друг еле мент во не го, но тоа не мо ра да е 

пра ви ло. 
Убав тон и при јат на та ат мо сфе ра ги до пол ну-

ва ат и ма те ри ја ли те од кои е изра бо тен по дот. 
До бро би би ло да е од при род ни ма те ри ја ли и 
др во, ла ки ран со еко ло шки бои и ла ко ви. При-
род ни те бои, др во то и ком би на ци ја та по стиг на та 
со то ни ра ње мо же да по мог нат во изг ле дот, а и во 
на ма лу ва ње на бу ча ва та што се соз да ва со не кои 
под ни ма те ри ја ли.

Бои и под
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Отка же те се од бр за-
та хра на и не пре те-
ру вај те со сла тко то 

Ја де те по ве ќе овош је 
и зе лен чук

Ја де те по че сто, но 
по мал ку 

 Пиј те мно гу во да

 Ре дов но веж бај те
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Ча јот од ка ми ли ца се 
сме та за еден од нај до бри-
те на чи ни за сми ру ва ње 
на нер ви те. Освен што ќе 
на пра ви да под за бо ра ви те 
на гри жи те, ќе ви по мог не 
и по бр зо да зас пи е те. За 
до бар сон, на пиј те се мал ку 
по јак чај од оваа бил ка. 

Во на род на та ме ди ци на 
се ме то од ти ква се ко ри сти 
ка ко средс тво за ре гу ли ра ње 
на мо кре ње то и про тив црев-
ни па ра зи ти. Тоа е бо га то со 
не кол ку есен ци јал ни ами но-
ки се ли ни и цинк, но со др жи и 
ми не ра ли, же ле зо, про те и ни 
и рас ти тел ни влак на. 

До кто ри те со ве ту ва ат де ка 
здрав чо век тре ба да пие од 2 до 
3 ли три во да днев но. Се пак, иа ко 
во да та е до бра за здрав је то, не 
тре ба да се пре те ру ва со неј зи-
но то пи е ње.

Камилица за 
добар сон

Семе од тиква за 
уредно мокрење

Вода за 
поздрав живот

Ма жи те и же ни те што ре дов но пи јат сок од ка лин ка го зго ле му ва ат ни во то 

на хор мо нот те сто сте рон, ефект што се по стиг ну ва со не кои таб ле ти за по-

тен ци ја. Зго ле ме на та кон цен тра ци ја на овој хор мон ја за си лу ва се ксу ал на та 

жел ба и кај два та по ла. 

Ка лин ка та ја пре по ра чаа истра жу ва чи те при уни вер зи те тот „Квин Мар га-

рет“ во Шкот ска, ка ко еден од нај до бри те при род ни афро ди зи ја ци.

На уч ни ци те спро ве ле истра жу ва ње врз 58 до бро вол ци на во зраст од 21 

до 64 го ди ни, во тек на две сед ми ци. Ис пи та ни ци те се кој ден пи е ле по ед на 

ча ша сок од ка лин ка. На кра јот на пер и о дот за наб љу ду ва ње, ни во то на те-

сто сте рон во кр вта зна чи тел но им се зго ле ми ло.

нега

чекори 
за побрзо 
слабеење

Сок од калинка наместо 
таблети за потенција
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