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Сѐ по ве ќе двој ки се со о чу ва ат со неп лод ност. Мо же 
ли да се ка же зо што?

- Офи ци јал ни број ки за сте ри ли тет кај нас не ма, но спо-
ред впе ча то ци те на ле ка ри те, стап ка та на неп лод ност се 
зго ле му ва. Свет ски те ста ти сти ки ве лат де ка око лу 12-14 от-
сто од двој ки те во ре про ду кти вен пер и од има ат по тре ба 
од кон сул та ци ја со спе ци ја лист за аси сти ра на ре про дук ци-
ја. Сме там де ка и кај нас тој про цент е ист, а тоа зна чи де ка 
се ко ја ос ма двој ка има проб лем со неп лод ност.
Ко га ста ну ва збор за при чи ни те, пр во тре ба да се има на 

ум де ка се га од лу ка та да се ос но ва се мејс тво се до не су ва 
по доц на од по ра но. Тоа овоз мо жу ва да се раз ви јат бо ле-
сти, осо бе но кај же на та. Со те кот на вре ме то ос лаб ну ва и 
функ ци ја та на јај ни ци те. Би о ло шки от ча сов ник поч ну ва да 
од бро ју ва на 35 го ди ни. Двој ки те тре ба по ра но да пла ни-
ра ат по род, а ако за ед на го ди на не се слу чи бре ме ност да 
поч нат ис пи ту ва ња.

Т

редови со ПРОФ. Д-Р 
ГЛИ ГОР ДИ МИ ТРОВ

Зна е ме ка ко 
со неп лод но ста
Тој ги сми ру ва па ци ен ти те, а 
не го, ве ли, го сми ру ва ат де ца та 
и со пру га та. Го обо жа ва ат 
Ма вро во. Ако ка ко млад 
пр вак во пинг-понг се дво у мел 
да ли да за и гра про фе си о нал но, 
по доц на да сту ди ра 
анг ли ски, еко но ми ја или, пак, 
да ста не до ктор, се га е си гу рен 
де ка пра вил но од лу чил. Но не 
го за бо ра вил и спор тот. Всуш-
ност, реф ле кси те, точ но ста и 
пре циз но ста проф. д-р Гли гор 
Ди ми тров ги ко ри сти и во 
ор ди на ци ја та и во опе ра ци о на-
та и ро дил на та са ла. Овој пат 
со не го раз го ва рав ме за 
проб ле мот на неп лод ност, кој ја 
ма чи се ко ја ос ма двој ка што се 
оби ду ва да има де те. Се 
раз би ра, не мо жев ме а да 
не го пра ша ме ка ко се ста ну ва 
еден од нај ба ра ни те



И кај ма жи те, нај ве ро јат но, на чи нот на жи вот, кој е дра-
стич но сме нет во пос лед но вре ме, вли јае на плод но ста. 
Има го лем број до ка зи во свет ски рам ки де ка бро јот и 
ква ли те тот на спер ма та по ле ка се на ма лу ва ат. Ток му за тоа 
Свет ска та здрав стве на ор га ни за ци ја ги на ма ли вред но сти-
те за она што се де фи ни ра ка ко нор ма лен спер мо грам. 
Ако пред 25 го ди ни нор ма лен спер мо грам бе ше ко га ма-
жот има од 60 до 120 ми ли о ни спер ма то зо и ди на ми ли-
ли тар, се га за нор ма лен се сме та ако ма жот има нај мал ку 
20 ми ли о ни. 
Зна чи, тре ба по мал ку стрес, поз дра ва ис хра на, по ве ќе 

фи зич ка актив ност, по мал ку пу ше ње и ал ко хол. 

Ка ко во „Ре-Медика“ им по ма га те на оние со ва ков 
проб лем?

- Ги ра бо ти ме си те по стап ки, вклу чу вај ќи ги и нај со фи-
сти ци ра ни те ин ви тро-тех ни ки. При пр во то до а ѓа ње се 
пра ват кон сул та ци ја за оп што то здрав је на двој ка та и ги не-
ко ло шки прег лед, а ако неп лод но ста е ве ро јат на, поч ну-
ва ат и пр ви те ис ле ду ва ња. Нај пр во се ис пи ту ва ма шки от 
фа ктор, се пра ви спер мо грам. Кај же на та, по утвр ду ва ње-
то на оп што то здрав је, се обр ну ва вни ма ние на два глав ни 
фа кто ри - да ли по стои ову ла ци ја и кол ку е ре дов на и ка ква 
е мор фо ло шка та со стој ба на вна треш ни те ге ни та лии. 
Ако при чи на та за неп лод но ста кај ма жот е точ но утвр-

де на, ле ку ва ме ме ди ка мен тоз но или хи рур шки. За жал, 
кај по ве ќе од по ло ви на слу чаи на ма шка неп лод ност 
кон крет ни те при чи ни не се откри ва ат, па ни пре о ста ну-
ва нес пе ци фич на те ра пи ја, ин тра у те ри ни ин се ми на ции 
и сѐ по че сто ин ви тро-фер ти ли за ци ја (ИНФ). За сре ќа, 
ИВФ е ус пеш на кај нај го ле ми от број слу чаи на ма шка неп-
лод ност. Кај же ни те че сти се проб ле ми те со ову ла ци ја та 
(хор мон ски ус ло ве на неп лод ност), ко ја тре ба точ но да се 
раз гра ни чи од кој тип е, за да се да де со од вет на те ра пи ја. 

Обич но не ма агре сив ни трет ма ни, но огро мен проб лем 
мо же да би де т.н. ова ри јал но отка жу ва ње, кое мо же, но 
не мо ра, да би де вр за но за во зра ста. От та му е и сѐ по-
го ле ма та по тре ба за до на ци ја не са мо на ма шки ту ку и на 
жен ски по ло ви кле тки, проб лем по ра ди кој ле гис ла ти ва та 
во др жа ва ва ќе тре ба да се мо ди фи ци ра. 
Ко га по сто јат мор фо ло шки (ор ган ски) на ру шу ва ња на 

вна треш ни те ге ни та лии по ма га ат ен до скоп ски те ме то ди 
- хи сте ро ско пи ја, ла па ро ско пи ја, ми ни мал но ин ва зив ни 
ме то ди во кои се ко ри стат ми кро ин стру мен ти. На при-
мер, хи сте ро скоп ска ин тер вен ци ја мно гу по ма га ако во 
ма тка та има пре гра да, по ли пи, ми о ми... Ла па ро скоп ска-
та, пак, на при мер ко га ста ну ва збор за зат на ти јај це во ди, 
ен до ме три о за, ми о ми, ци сти, вос па ле ни ја...

Кол ку се ефи кас ни овие ин тер вен ции?
- Пра кти ка та ни по ка жа де ка ре зул та ти те по хи сте ро-

скоп ско то от стра ну ва ње на пре гра да на ма тка или на 
ва де ње по ли пи и ми о ми се од лич ни. При на ру ше ни јај-
це во ди или хро нич на ин фек ци ја око лу нив ре зул та ти те за-
ви сат од сте пе нот на нив на та оште те ност - кол ку по ма ло 
оште ту ва ње тол ку по го ле ми шан си за при род но за бре ме-
ну ва ње. Ко га ста ну ва збор за жен ски те ор га ни, пра ктич но 
не ма бо лест што не мо же да се тре ти ра со ед на од овие 
ме то ди. Кла сич ни те опе ра ции се пра ват во по мал ку од 
пет от сто од слу ча и те за неп лод ност.
На ша та ста ти сти ка та ка жу ва де ка по го ле ми от дел на ши 

па ци ен тки оста на ле бре ме ни по ин тер вен ции уште пред 
да дој де ме до ин ви тро, кое се пра ви ко га ќе се ис цр-
пат си те дру ги мож но сти. Се раз би ра, се ко ја двој ка тре-
ба ин ди ви ду ал но да се про це ни и тре ти ра со одре де на 
ди на ми ка. И оние што ги на со чу ва ме и тре ти ра ме со ин 
ви тро во нај го лем дел за бре ме ни ле. Со ва ков ин те гра лен, 
по ста пен и ди на ми чен план за трет ман со си те ме то ди на 
аси сти ра на ре про дук ци ја, ку му ла тив ни те стап ки на за-
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Хи е рар хи ска та по ста ве ност и 
тим ска та ра бо та се мно гу важ ни и 
тие овоз мо жу ва ат сѐ да 
функ ци о ни ра бес пре кор но. Ра бо-
там со искус ни про фе си о нал ци, 
се кој си ја знае ра бо та та и си те 
проб ле ми се реш ли ви

ПРОФ. Д-Р ГЛИ ГОР  редови со



  март 2013 | РЕВИТА  7

бре ме ну ва ње во „Ре-Медика“ над ми ну ва ат 90 от сто. 
Се пак, не е се ко гаш лес но да се дој де до ре зул тат, ни ту 

пак шан си те кај си те двој ки се ед на кви. Ток му за тоа са кам 
да сум ре а лен со па ци ен ти те, а од нив ба рам упор ност и 
со ра бо тка. 

Ва ши те ко ле ги ве лат де ка ка ко ра ко во ди тел ба ра те 
про фе си о на ли зам и дис цип ли на, а ги ком би ни ра те со 
отво рен при ја тел ски од нос, што ре зул ти ра со го ле ми 
ус пе си.

- Пр во и ос нов но, ба рам ин ди ви ду ал на струч ност и 
ком пе тент ност на од де лот. Вто ро, дис цип ли на, по све те-
ност, кри тич ност, гри жа за па ци ен ти те, чо веч ност. Хи е-
рар хи ска та по ста ве ност и тим ска та ра бо та се мно гу важ-
ни и тие овоз мо жу ва ат сѐ да функ ци о ни ра бес пре кор но. 
Ра бо там со искус ни про фе си о нал ци, се кој си ја знае ра-
бо та та и си те проб ле ми се реш ли ви. Мно гу сум за до во-
лен од ра бо та та на си те. Ако го зе ме ме, на при мер, де-
лот на аку шерс тво то, она што ме не ми им по ни ра е фа ктот 
де ка не сме има ле ни ту ед на се ри оз на комп ли ка ци ја ни 
кај мај ка ни кај де те. Од од де лот за не о на то ло ги ја, пак, 
ка де што де ца та има ат по тре ба од ин тен зив на не га, ми на-
та та го ди на са мо ед но де те сме ис пра ти ле на Кли ни ка та 
за дет ски бо ле сти. Во опе ра тив на та ги не ко ло ги ја и он ко-
ги не ко ло ги ја та сѐ по ве ќе сме ба ра ни ка ко мул ти дис цип-
ли на рен тим со ста вен од про фе си о нал ци пре поз нат ли ви 
со де це нии.
Ин ви тро и аси сти ра на та ре про дук ци ја за ре ла тив но 

кра тко вре ме ос тва ри ја на ви сти на за вид ни ре зул та ти.
Мо рам да истак нам и де ка од тех нич ко-тех но ло шки ас-

пект сме ма кси мал но опре ме ни. На тоа не ште ди ме во 
„Ре-Медика“.

Ка ко се стек ну ва ре пу та ци ја да се би де еден од нај-
ба ра ни те ги не ко ло зи во Ма ке до ни ја?

- „Пред да поч неш да ин тер ве ни раш кај па ци ен тка по-

Со ин те грал ни от, по ста пен и 
ди на ми чен план за трет ман со 
си те ме то ди на аси сти ра на 
ре про дук ци ја, ку му ла тив ни те 
стап ки на за бре ме ну ва ње во 
„Ре-Медика“ над ми ну ва ат 90 от сто 

мис ли де ка тоа е тво ја та мај ка се стра, ќер ка или со пру-
га... “ е па ра фра за на пред го во рот на еден учеб ник од 
ги не ко ло ги ја и аку шерс тво. На тие ре до ви се ко гаш се 
по тсе ту вам. Ре пу та ци ја та што ја имам ве ро јат но е по ра ди 
тоа што ра бо там уште од 1987 го ди на и ра бо там мно гу, и 
де ње и но ќе. Вто ро, мо же би сум имал и мал ку сре ќа што 
во одре де ни пер и о ди од мо ја та ка ри е ра, ко га се од лу-
чу ва ло по кој пат ќе се трг не, ток му то гаш во Ма ке до ни-
ја до а ѓа ле но ви ни од мо ја та стру ка. На при мер, во 1995 
го ди на јас бев тој што поч на да ра бо ти со со вре ме ни те 
ла па ро скоп ски и хи сте ро скоп ски опе ра ции. Во 1998 го-
ди на ста нав член на пр ви от тим за ин ви тро. По на та му, 
си те во по тес но то се мејс тво ми се до кто ри - ро ди те ли те, 
бра тот, со пру га та. Ако за не кои тоа е то вар, за ме не е 
пред ност и мо тив. Ве ро јат но па ци ен ти те се за до вол ни, а 
тоа за до волс тво го пре не су ва ат ед ни на дру ги.
Ја са кам ра бо та та и до де ка ра бо там не чув ству вам за-

мор и стрес ду ри и на нај те шки те за фа ти. А по не кој те-
жок слу чај или опе ра ци ја, то гаш е „доз во ле но“ да ми се 
стре сат но зе те.

Ка ко ги пол ни те ба те ри и те и кој е Гли гор Ди ми тров 
при ват но?

- Би ре кол, оби чен чо век, со доб ле сти и ма а ни. Де ца та 
ни се на во зраст на ко ја сѐ уште си те се ба ра ме да сме за-
ед но, а ме не и со пру га та нѐ сми ру ва ат де ца та. Осо бе но 
ко га си те за ед но ќе се пов ле че ме во Ма вро во, кое си те 
до ма го обо жа ва ме. По ра но мно гу играв пинг-понг и бев 
акти вен во пи о нер ски те и во ка дет ски те ти мо ви во Ма-
ке до ни ја. Ду ри имав и пре сврт ни ца да ли да про дол жам 
про фе си о нал но да играм, но се од лу чив да учам. Се га 
играм ре тко и ре кре а тив но, но сле дам спорт. Са кам и да 
гле дам до бар филм, да слу шам му зи ка од на ше то вре ме, 
да из ле зе ме на пи јач ка со друш тво то...

  ДИ МИ ТРОВ
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Јас де фи ни тив но ќе имам среќ на пен-
зи ја. До вол но е да ги со бе рам си те сли-
ки од овие бе би ња чие ра ѓа ње го по мог-
нав ме и ќе мо жам да пре ли сту вам еден 
огро мен ал бум, ве ли прим. д-р Зо ран 
Пе та нов ски, ра ко во ди тел на Цен та рот 
за аси сти ра на ре про дук ци ја во „Ре-Ме-
дика“ и еден од не кол ку те бренд-ими ња 
ко га ста ну ва збор за ин ви тро во Ма ке-
до ни ја. За сре ќа на мно гу па ци ен ти, сѐ 
уште е да ле ку од пен зи ја. Тој и не го ви от 
го лем тим ги не ко ло зи, ем бри о ло зи, ме-
ди цин ски се стри и пси хо ло зи се којд нев-
но ѝ се пле тка ат на при ро да та во ра бо та-
та. Но оправ да но, за да ја изра ду ва уште 
ед но бе бе. Сре ќа за ма ма и за та то, а ма-
ко трп на ра бо та и мно гу обу ка за ти мот 
на д-р Пе та нов ски. Но без тоа мно гу ми-
на не би го слуш на ле дет ски от плач на 
сво е то че до. Па, за тоа и вре ди ма ка та, 
ко ја лес но се пре тво ра во ра дост ко га 
те стот за бре ме ност е по зи ти вен. 

СЕ РУ ШИ ТА БУ ТО

Двој ки те што ги по ми на ле си те ме то ди 
и ле ку ва ња за да се из бо рат со сте ри-
ли те тот, а не ма ло ус пех, до а ѓа ат кај нив. 
Ве штач ко то оп ло ду ва ње е пре диз вик за 
оние што се со о чу ва ат со неп лод ност, 
во исто вре ме и ме то да што по сто ја но 
ну ди но ви ни за ус пех и има го лем раз вој, 
а тие на вре ме стиг ну ва ат и кај нас. Ток му 
за тоа ни ко гаш и не е прем но гу да се збо-
ру ва за неа. 

- Се ка де ка де што се ис цр пе ни кон-
вен ци о нал ни те мож но сти на ре ша ва ње 
на сте ри ли те тот се оди на ин ви тро-
фер ти ли за ци ја. Таа е ка ко пос лед на на-
деж на ед на двој ка за да се стиг не до 
по са ку ва на та цел, бре ме ност, па здра-
во де те и спо соб но за жи вот - ве ли д-р 
Пе та нов ски. 

победници

В
Ве штач ко то оп ло ду ва ње е пре диз вик за оние 
што се со о чу ва ат со неп лод ност, во исто 
вре ме и ме то да што по сто ја но ну ди но ви ни 
за ус пех и има го лем раз вој, а тие на вре ме 
стиг ну ва ат и кај нас. Ток му за тоа ни ко гаш и 
не е прем но гу да се збо ру ва за неа. 
Д-р Пе та нов ски ја на ре ку ва кру на на 
по ну да та на аси сти ра на ре про дук ци ја

БЕ БЕ ОД ЕПРУ ВЕ ТА
Во че кор со све тот  
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Двој ки те што ги ма чи сте ри ли тет мо-
же да се по де лат во не кол ку гру пи. Кај 
ед ни има ана том ски на ру шу ва ња кај 
по ло ви те ор га ни на же ни те, кај дру ги 
има на ру шу ва ње кај спер мо гра мот кај 
ма жот или не до стиг од спер ма то зо и ди. 
Но по сто јат и па ци ен ти кај кои ле ка ри те 
ве лат де ка има иди о пат ски сте ри ли тет. 

- Таа гру па е од 18 до 20 про цен-
ти од си те па ци ен ти што вле гу ва ат во 
про це сот на ис пи ту ва ња. Кај нив не се 
откри ва ат при чи ни те за неп лод ност со 
кон вен ци о нал ни те ме то ди. Се ра бо ти 
за на ру шу ва ње на ни во на јај це-кле тка и 
спер ма то зо ид, од нос но по ра ди одре-
де ни иму но ло шки при чи ни, на при мер, 
спер ма то зо и ди те не мо жат да ја про би-
јат мем бра на та на јај це-кле тка та. Та ка, 
спер ма то зо и дот не мо же да нав ле зе во 
неа и да ја оп ло ди - об јас ну ва д-р Пе та-
нов ски. 
Во Ма ке до ни ја се пра ват од 1.600 до 

1.800 ин ви тро-оп ло ду ва ња го диш но. 
Во ми на ти от пер и од има ше вре мен-

ски ва ку ум во ре ша ва ње то на слу ча и те 
што имаа по тре ба од ин ви тро-фер ти-
ли за ци ја, би деј ќи не ма ше цен три за ин 
ви тро, па па ци ен ти те мо раа да одат во 
окол ни те др жа ви и во Евро па за да го 
ре шат тој проб лем. Но не мо же ше се-
кој фи нан си ски да си го доз во ли тоа. Со 
отво ра ње то на цен три те за ин ви тро кај 
нас тоа по ве ќе не е слу чај. Но оста наа 
одре де на ге не ра ци ска гру па па ци ен ти, 
кои на по ста ри го ди ни се га до а ѓа ат за 
ин ви тро-фер ти ли за ци ја, осо бе но отка-
ко др жа ва та поч на со фи нан си ско пар-
ти ци пи ра ње. Од дру га стра на, пак, по-
ра но двој ка та не вле гу ва ше ка ко тим во 
ре ша ва ње то на сте ри ли те тот. Же на та 
бе ше таа што бе ше оп то ва ре на со дол-
го трај ни ис пи ту ва ња и про це ду ри. Ма-
шки от сте ри ли тет бе ше та бу-те ма. Д-р 
Пе та нов ски се ра ду ва за што во пос лед-
но вре ме се ури ва та бу то ко га ста ну ва 
збор за неп лод ност.

- Охра бру вач ки е тоа што во пос лед-
но вре ме мла ди те на вре ме ре ша ва ат да 

Охрабрувачки е тоа што во последно време 
стерилитетот не е табу 

Прим. д-р Зоран Петановски

за
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победници

се со о чат со проб ле мот, не се кри јат, а 
сте ри ли те тот не е та бу-те ма - ве ли на-
ши от со го вор ник.

СО ФИ СТИ ЦИ РА НОСТ И 
ГО ЛЕМ ИЗ БОР НА МЕ ТО ДИ

Ин ви тро-про це сот поч ну ва со кон-
тро ли ра на ова ри јал на сти му ла ци ја, или 
по стап ка во ко ја на же на та ѝ се да ва ат 
хор мо ни за да се фор ми ра ат оп ти ма лен 
број јај це-кле тки. По тоа, ги не ко ло гот со 
спе ци јал на иг ла од јај ни кот ја ва ди теч-
но ста, а ем бри о ло зи те од неа ги дво јат 
јај це-кле тки те. Се из би ра ат нај до бри те, 
а ко га ќе се про чи сти спер ма та на ма жот 
поч ну ва оп ло ду ва ње то. Оп ло де ни те ем-
бри о ни се вне су ва ат во ма тка та. 

- Со ед на ме то да се че ка жен ски те и 
ма шки га ме ти са ми да се оп ло дат, а таа 
се при ме ну ва ка де што ма шки от фа ктор 
е со од ли чен ква ли тет. Дру га ме то да, 
т.н. икси (оп ло ду ва ње со еден спер-
ма то зо ид) се ко ри сти, ме ѓу дру го то, за 
те шка оли гос пер ми ја, ко га не ма до вол-
но спер ма то зо и ди или има комп лет но 
отсус тво на спер ма то зо и ди во се ме на та 
теч ност, па тие тре ба да се из ва дат со 
спе ци јал ни тех ни ки од те сти си те. То гаш 
ем бри ло гот го вмет ну ва спер ма то зо и-
дот во јај це-кле тка та. Ние оваа ме то да ја 
ра бо ти ме во над 95 про цен ти од слу ча-
и те. Тоа е за тоа што има ви сок про цент 
на ма шки сте ри ли тет кај на ши те па ци ен-
ти - ве ли д-р Пе та нов ски. 
Цен та рот што го во ди има огро мен 

ус пех ко га ста ну ва збор за ма шки от сте-
ри ли тет. Пред не ко ја го ди на бе ше во-
ве де на ми кро те се-ме то да, ко ја се при-
ме ну ва кај ма жи што не ма ат ни ту еден 
спер ма то зо ид во спер мо гра мот. 

- Во тие слу чаи со спе ци јал на опре ма 

се зе ма ат нај у ба ви те де ло ви од те сти-
сот, а на ши те ем бри о ло зи ги од би ра ат 
нај до бри те спер ма то зо и ди од не го - 
об јас ну ва на ши от со го вор ник.
Тој ве ли де ка ме ди ци на та се бо ри да 

се до би јат што по ква ли тет ни ем бри о ни 
и ква ли тет на бре ме ност, од ед на стра-
на, а од дру га, да се из бег нат комп ли ка-
ции од про це сот на ин ви тро (по ве ќеб-
лиз нач ка бре ме ност и хи пер сти му ла ци ја 
на јајч ни ци). 

- За тоа и се прик ло нив ме кон зем ји те 
со ви со ко со фи сти ци ран раз вој и вне су-
ва ме по мал број ем бри о ни во ма тка та. 
Кај же на до 35 го ди ни вне су ва ме два 

ем бри о на ако е пр во ин ви тро, а 
ако е по ста ра од 35 го ди ни мо-

же и по ве ќе - ре че д-р 
Пе та нов ски. 

Цен та рот мо же да се по фа ли со 
ви со ка ус пеш ност на ин ви тро- оп ло ду ва ње то. 
По зи ти вен тест за бре ме ност има кај око лу 45 про цен ти од оние 
со ве штач ко оп ло ду ва ње, а кли нич ка бре ме ност има око лу 41 
про цент. Три е сет и осум про цен ти од па ци ен ти те ра ѓа ат бе бе.

- По сто јат мно гу ва ри јаб ли, кои вли ја ат врз са ми от про цес да 
би де ус пе шен. Ре дов но ги сле ди ме свет ски те трен до ви. Има ме 
спе ци јал ни соф тве ри, кои ги од би ра ат нај до бри те спер ма то-
зо и ди, ра бо ти ме ме то да со ко ја ла сер ски се отво ра ат по ри на 
са ми от ем бри он за по бр зо да рас те. Тоа го пра ви ме кај по ста ри 
же ни или та му ка де што има мно гу не ус пеш ни ве штач ки оп ло ду-
ва ња. Во план ни се уште не кол ку но ви те ти, со кои уште по ве ќе 
ќе го зго ле ми ме про цен тот на ус пех, а и ква ли те тот на са ма та 
бре ме ност. 

- Ин ви тро то е ка ко Фор му ла 1. Ем бри о ло зи те се кој ден ги 
се ти ра ат па ра ме три те во цен та рот. А па ра лел но оди еду ка ци ја та 
на си те вра бо те ни во цен та рот. Ка ко член на Ко ми те тот за на ци-
о нал ни прет став ни ци на Европ ска та асо ци ја ци ја во ху ма на ре-
про дук ци ја, ре дов но ко му ни ци рам со ко ле ги и за пре диз ви ци те 
и за ре дов но во ста но ву ва ње на но ви ни те - об јас ну ва ле ка рот. 
Д-р Пе та нов ски ве ли де ка се ра ду ва ат на се кој ус пех во 

про це сот на ве штач ко оп ло ду ва ње, но не ма по у ба во не што од 
по ро ду ва ње то. 

- Се ра ду ва ме на се ко ја бре ме на же на, но вр вот е ко га ќе се 
ро ди бе бе то - ве ли д-р Пе та нов ски. 

Ка ко 
Фор му ла 1



E
Низ нос на та праз ни на, пре ку цен трал ни от си нус, 

хи рур гот вне су ва ка ме ра до хи по фи за та, жлез да 
сме сте на дла бо ко под мо зо кот. По тоа со ен до-
скоп ски ми кро ин стру мен ти ин тер ве ни ра врз ту-
мо рот на оваа жлез да. За раз ли ка од во о би ча е ни те 
опе ра ции во кои се ко ри сти ми кро скоп ко га ле ка-
рот од по да ле ку ја гле да хи по фи за та, ен до скоп ска-
та ка ме ра се га му овоз мо жу ва да му би де пред очи. 
Со тоа мо же по пре циз но да ра бо ти, а па ци ен тот е 
по без бе ден. Ва ка, на ед но ста вен не ме ди цин ски ја-
зик, во не кол ку ре че ни ци проф. д-р Вла до Сто лев-
ски, не вро хи рург во „Ре-Медика“, ни опи ша ка ко се 
из ве ду ва ен до скоп ска опе ра ци ја на хи по фи за та. Се 
раз би ра, опе ра ци и те што ги из ве ду ва ни мал ку не 
се ед но став ни кол ку опи сот што ни го да де за да 

Опе ра ци ја на 
хи по фи за низ но сот

Ен до скоп ски от на чин на 
опе ри ра ње на ту мо ри те на 
хи по фи за та е нај мал ку 
агре си вен хи рур шки ме-
тод, кој на пра ви 
ре во лу ци о не рен 
на пре док во ефи кас но ста 
на ле ку ва ње то

ендоскопија
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Кон тро лор 
на те лес ни функ ции
Хи по фи за та е мно гу ма ла жлез да, но со огром на 

важ ност за ор га низ мот. Таа упра ву ва со функ ци и те 
на дру ги те жлез ди и неј зи на та уло га е не за мен ли ва. 
Хи по фи за та те жи око лу по ло ви на грам, а дол жи-
на та на неј зи ни те стра ни е 10, 12 и 5 ми ли ме три. 
Сме сте на е дла бо ко во гла ва та, под мо зо кот, во 
та ка на ре че но то тур ско сед ло, и е оп кру же на со 
мно гу ви тал но важ ни крв ни са до ви и нер ви. Без 
неј зи но то пра вил но функ ци о ни ра ње мо же се ри оз-
но да би де на ру ше но здрав је то на чо ве кот, за што 
хор мо ни те што ги ла чи има ат кон тро ла врз мно гу 
те лес ни функ ции, ка-
ко што се рас тот, 
ме та бо лиз мот, 
ре про ду ктив-
ни от про цес, 
по ло ви от 
жи вот, ра-
бо та та на 
ср це то.

до би е ме сли ка ка ко хи рур гот ин тер ве ни ра во гла ва та 
на чо век. Ту ку на про тив, за нив тре ба го ле ма ве шти на, 
мно гу зна е ње, си гур на ра ка, огром на кре а тив ност. А 
и искус тво и тр пе ние, кое не се стек ну ва ат пре ку ноќ. 
Мо же би и за тоа и не е чуд но ко га ќе доз на е те де ка, 
освен во хи рур шка та са ла, д-р Сто лев ски се про на о ѓа 
и ме ѓу кош ни ци те со пче ли, а и на сли кар ско то плат но. 
Всуш ност, во сѐ што ра бо ти вло жу ва и љу бов и енер-
ги ја, а тоа мо же да го за бе ле жи те и по кра ток раз го вор 
во ле кар ска та ор ди на ци ја. 

- Нај со од вет на, нај при род на и нај мал ку ин ва зив на 
опе ра ци ја за ле ку ва ње на ту мо ри те на хи по фи за та е 
пре ку но сот. То гаш хи рур гот ги ко ри сти при род ни те 
про сто ри во гла ва та, нос на та праз ни на и цен трал ни-
от си нус, за от стра ну ва ње на ту мо рот што е сме стен 
на дол на та стра на од сред ни от дел на ба за та на че ре-
пот. Овој при стап се при ме ну ва од 1907 го ди на, ко га 
ав стри ски от хи рург Хер ман Шло фер прв пат со овој 
ме тод опе ри рал па ци ент со ту мор на хи по фи за та. Во 
1962 го ди на, ка над ски от не вро хи рург Жил Хар ди ја 
на пред нал во ве ду вај ќи опе ра тив ни от ми кро скоп. Та-
ка поч на ла ера та на мно гу по до бра прег лед ност на 

ме сто то ка де што се ин тер ве ни ра, на кое се на о ѓа ат жи-
вот но важ ни мо зоч ни ар те рии, оч ни нер ви, сме сте ни на 
мно гу ма ла по вр ши на - об јас ну ва д-р Сто лев ски. 
Ен до скоп ски от на чин на опе ри ра ње на ту мо ри те на хи-

по фи за та е ми ни мал но ин ва зи вен хи рур шки ме тод. Д-р 
Сто лев ски, кој го при ме ну ва овој при стап во „Ре-Медика“, 
ве ли де ка на пра вил ре во лу ци о не рен на пре док ко га ста-
ну ва збор за со фи сти ци ра но ста, а со са мо то тоа и ефи-
кас но ста во ле ку ва ње то. 

- Со ен до ско пот има ме од лич на та „па но рам ска“ прег-
лед ност на опе ра тив но то по ле и мож ност не вро хи рур гот 
во клуч ни те мо мен ти од опе ра ци ја та да се приб ли жи (со 
по мош на ен до ско пот) на најб ли ско мож но рас то ја ние 
до со од вет на та ана том ска ре ги ја во гла ва та. Со са мо то 
тоа, ма кси мал но мож но хи рур гот ја гле да по ста ве но ста 
на ви тал но важ ни те ана том ски еле мен ти (глав ни те мо зоч-
ни ар те рии, оч ни те нер ви, ка вер ноз ни от си нус...). А има 
и мож ност за нај го ле ма ра ди кал ност во от стра ну ва ње на 
ту мо рот и со од вет на про вер ка на не го во то ле жи ште - ве-
ли д-р Сто лев ски. 
Овој ме тод, ве ли тој, овоз мо жу ва на кра јот на опе ра ци-

ендоскопија



Ту мо ри те (аде но ми те) на 
хи по фи за та мо же да би дат 
не се кре ти рач ки и се кре-
ти рач ки - ко га пре ку мер но 
ла чат хи по фи зар ни хор мо ни. 
Се кре ти рач ки се про ла кти но-
ми те, кои мо же да ги на ве сти 
се кре ци ја на мле ко од гра ди те ко га же на та што не дои. Исто та ка и аде но-
ми те што по ра ди зго ле ме но ла че ње хор мо ни до ве ду ва ат до акро ме га ли ја 
- зго ле му ва ње на но сот, ус ни те, бра да та, длан ки те и ста па ла та. Мо же да би-
дат аде но ми чи ја хор мо нал на актив ност се пре зен ти ра пре ку Ку шин го ва та 
бо лест. По ре тки се аде но ми што до ве ду ва ат до на ру шу ва ња на функ ци ја та 
на ти ре о ид на та жлез да. 
Д-р Сто лев ски об јас ну ва де ка ко га го ле ми на та на ту мо рот на хи по физ на-

та жлез да ќе ги над ми не гра ни ци те на нор мал ни те ди мен зии на т.н. тур ско-
то сед ло збо ру ва ме за ма кро а де ном. То гаш нај че сто ту мо рот рас те кон 
го ре и вр ши при ти сок врз оч ни те нер ви, па го на ру шу ва ви дот, т.е. не го ва-
та остри на. 

- Врз ос но ва на симп то ми на на ру шу ва ње на хор мо нал на та функ ци ја или 
на ру шу ва ња во ви дот, кај па ци ен ти те се пра ват ис пи ту ва ња: сни ма ње со 
маг нет на ре зо нан са, офтал мо ло шки и ен до кри но ло шки прег лед. По ана-
ли за та на ре зул та ти те од нив мо же да се да де пре по ра ка за опе ра тив но 
ле ку ва ње - ве ли д-р Сто лев ски.

ја та со од вет но да се „за тво ри де фе-
ктот“ што го на пра вил ту мо рот око лу 
хи по фи за та, со тоа што ќе се по ста-
ви ва ску ла рен флеп (ре зен) зе мен од 
слуз ни ца та на нос на та пре гра да. 
Со ен до скоп ски от при стап мо же да 

се ин тер ве ни ра и ко га го ле ми те ту-
мо ри на хи по физ на та жлез да (ма кро-
а де но ми те) се про ши ри ле ка ко во 
гор ни те ре гии, та ка и во крај но де ли-
кат ни те и те шко до стап ни те ре гии на 
ка вер ноз ни те си ну си, за опе ра ции на 
дру ги ту мо ри (кра ни о фа рин ге о ми, 
ме нин ге о ми, хор до ми) во со сед ни те 
ана том ски ре гии. 

Ка кви се ту мо ри те 
на хи по фи за та?
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 Д-р Лидија 
Паналовова

Д
Де бе ли на та ја зго ле-
му ва ве ро јат но ста за 
по ја ва на бо ле сти на 
ср це то и крв ни те са-
до ви, ди ја бе тес тип 2, 
бо ле сти на згло бо ви те, 
ма лиг ни за бо лу ва ња, 
ате ро ма то за на крв ни-
те са до ви, ко ро нар на 
ис хе мич на бо лест, ср-
цев или мо зо чен удар, 
про ши ре ни ве ни на 
но зе те, вен ска тром-
бо за...

На де бе ли на та се ле пат 
нај о пас ни те бо ле сти

Во пос лед ни те 20 го ди ни де бе ли-
на та е еден од глав ни те фа кто ри за 
по ја ва на мно гу за бо лу ва ња, а осо-
бе но за гри жу ва тоа што е сѐ по при-
сут на кај мла ди те. И Ма ке до ни ја е дел 
од оваа гло бал на сли ка, по ка жу ва ат 
нај но ви те по да то ци. Ма ке дон ци те се 
пре ја ду ва ат, а не ма ат до вол но обро-
ци, ја дат мно гу сла тка, бр за, мрс на 
и пре со ле на хра на. Сре ќа што се ја-
де до вол но овош је и зе лен чук и што 
глав ни от оброк не ре тко е во друш-
тво, но тоа не е до вол но. Не до вол но 
сме фи зич ки актив ни, па сѐ на сѐ, не 
е чуд но што по да то ци те на Ин сти тут 
за јав но здрав је ве лат де ка по ло ви-
на од гра ѓа ни те има ат ви шок ки ло-
гра ми, а 21 про цент се де бе ли. А 
пре ку мер ни от број на ки ло гра ми го 
зго ле му ва ри зи кот од ни за бо ле сти.
- Де бе ли на та ја зго ле му ва ве ро јат-
но ста за по ја ва на бо ле сти на ср це-
то и крв ни те са до ви, по ка чен кр вен 

при ти сок, ди ја бе тес тип 2, отеж на то 
ди ше ње во те кот на спи е ње то (слип 
ап не ја), бо ле сти на згло бо ви те, про-
ши ре ни ве ни на но зе те со ри зик за 
раз вој на вен ска тром бо за или бе-
ло дроб на ем бо ли ја, па ду ри и не-
кои ма лиг ни за бо лу ва ња. До ка жа но 
е де ка со на ма лу ва ње то на ки ло гра-
ми те се на ма лу ва и по тре ба та од ле-
ко ви за ви сок кр вен при ти сок. Де-
бе ли те мно гу че сто има ат по ка че ни 
мас но тии во кр вта, што до ве ду ва до 
ате ро ма то за на крв ни те са до ви (та-
ло же ње мас ни нас ла ги на нив ни от 
ѕид), а по тоа и ко ро нар на ис хе мич-
на бо лест (со стој ба ко га до ср це то 
не стиг ну ва до вол но крв), вклу чу вај-
ќи и ср цев или мо зо чен удар - ве ли 
д-р Ли ди ја Па ла но ва, спе ци ја лист по 
ин тер на ме ди ци на во „Ре-Медика“.
Ова ука жу ва де ка де бе ли на та е се ри-
о зен здрав ствен проб лем и спра ву-
ва ње то со неа е влог во здра ва по пу-

ИТТ= 
МАСА 

ВИСИНА2
 

Де бе ли на та 
е се ри о зен 
здрав ствен 
проб лем и 
спра ву ва-
ње то со неа 
е влог во 
здра ва по-
пу ла ци ја 

во фокусот
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Н
Слуш не те што ви 
збо ру ваат килограмите!
На про лет се зго ле му ва ат 
кон та кти те со сре ди на та, 
а таа ни го про це ну ва и 
изг ле дот. Па та ка, ако со 
де бе ла та и сло е ви та 
гар де ро ба мо же ле да се 
скри јат ки ло гра ми те, се га 
тие из ле гу ва ат на ви де ли на

Де бе ли на та или ви шо кот ки ло гра-
ми се симп то ми што че сто мо же да 
кри јат пси хич ка зад ни на. Пси хо ло гот 
и пси хо те ра певт, м-р Ма ри ја Стој ко-
ска-Ва си лев ска пре ду пре ду ва де ка 
наг ла та жел ба за хра на, до кол ку не 
е ор ган ски пре диз ви ка на, мо же да 
крие не ре шен пси хич ки проб лем. 
Ко га лу ѓе то ќе се осве стат за тоа, па 
са ми или со по мош, ќе ја нај дат при-
чи на та, то гаш сво ја та енер ги ја ја на-
со чу ва ат на ви стин ско то ме сто, а не 
кон хра на та. 

- Ко га, на при мер, има ме не ка ква 
фру стра ци ја, се ја ву ва дис ба ланс 
во функ ци о ни ра ње то и че сто не се 
со о чу ва ме со ви стин ски те при чи ни 
за неа, ние из би ра ме на чи ни тоа да 
го иском пен зи ра ме. То гаш поч ну ва-
ме со зго ле ме но вне су ва ње хра на, 
или пре ку мер но ја де ње. Тоа во из-
ве сен пер и од мо же да зна чи не ко ја 
ком пен за ци ја, ко ја ни да ва при ви ден 
ба ланс. Ние ја под др жу ва ме не свес-
но ста, го др жи ме проб ле мот под 
те пих. Та ка се ши ри ме, а не са ка ме 
да при фа ти ме де ка се де бе ле е ме, 
од нос но на о ѓа ме дру ги при чи ни за 
тоа (на пр. хор мо ни) и го не ги ра ме 
ви стин ски от проб лем - ве ли Стој ко-
ска-Ва си лев ска.
На про лет се зго ле му ва ат кон та кти-

те со сре ди на та, а таа ни го про це ну-
ва и изг ле дот. Па та ка, ако со де бе ла-
та и сло е ви та гар де ро ба мо же ле да 
се скри јат ки ло гра ми те, се га тие из-
ле гу ва ат на ви де ли на. 

- Па, на ме сто да тра га ме од ка де 
се, ние се про е кти ра ме на де бе-
ли на та (на при мер, не сре ќен или 
нер во зен сум по ра ди де бе ли на та). 

ла ци ја. Но не со бр зи ди е ти, за кои 
ле ка ри те ге не рал но има ат не га тив но 
мис ле ње.

- Глав ни от трет ман за де бе ли на та 
се со стои од пра вил на ди е та (ре жим 
на ис хра на) и фи зич ки веж би. Бр за-
та и ви со ко ка ло рич на ис хра на тре ба 
да се за ме ни со здра ва, раз но вид на 
и ни ско ка ло рич на ис хра на и да се 
ја дат обез ма сте ни млеч ни про из во-
ди, ни ско ка ло рич ни јаг ле но хи дра-
ти и по го ле ми ко ли чес тва овош је и 
зе лен чук. И се то тоа ком би ни ра но 
со фи зич ка актив ност - во по че то-
кот ба рем лес ни веж би или пе ша че-
ње во тра е ње од по ло ви на час, пет 
па ти во не де ла та. Мно гу е зна чај но 
да се пие до вол но во да, нај мал ку 2 
ли три днев но - ве ли д-р Па ла но ва.
Лу ѓе то кај кои ин де ксот на те лес на-
та те жи на е по го лем од 30 нај че сто 
има ат по тре ба од вклу чу ва ње во про-
гра ми за на ма лу ва ње на те жи на та и 
про ме на во жи вот ни от стил и ви дот 
и на чи нот на ис хра на. Тие про гра ми 
пре по ра чу ва ат по ма ли обро ци, по-
ве ќе па ти днев но бро е ње на ка ло ри-
и те и из бег ну ва ње одре де ни ви до ви 
хра на. Фи зич ка та актив ност обич но 
се спро ве ду ва груп но, со ор га ни зи-
ра ни веж би за по го ле ма мо ти ва ци ја.
До кол ку по долг пер и од не ма ре зул-
та ти од се то ова, де нес по сто јат хи-
рур шки ин тер вен ции за тре ти ра ње 
на де бе ли на та.

Наг ла та 
жел ба за 
хра на, 
до кол ку 
не е ор-
ган ски 
пре диз-
ви ка на, 
мо же да 
крие пси хич ки 
проб лем

 М-р Ма ри ја Стој ко-
ска-Ва си лев ска

Тоа по втор но не е со о чу ва ње со 
ви стин ски те при чи ни, ту ку мо же да 
зна чи из ма чу ва ње, што по втор но ќе 
да де при ви ден ба ланс. И ќе ос ла би-
ме со изг ла ду ва ње, а за до волс тво то 
изо ста ну ва и се вр ти ме во круг. Но, 
ко га ста ну ва ме свес ни што пра ви ме, 
то гаш енер ги ја та и агре си ја та ги на-
со чу ва ме она му ка де што тре ба. Гри-
же ње то за се бе зна чи и гри же ње за 
сво е то те ло, и фи зич ки и пси хич ки. 
Кол ку што има ме проб ле ми, тол ку 

има не свес ни при чи ни за тоа. Има 
лу ѓе што до жи ве а ле тра у ма и свес ни 
се де ка со ја де ње ја на ма лу ва ат тен-
зи ја та ко га се при се ту ва ат на тра у ма-
та. Има не кои што не се ни свес ни за 
ви стин ска та при чи на за ви шо кот ки-
ло гра ми. Па, отка ко ќе на пра ват ни за 
здрав стве ни ана ли зи, на крај мо же би 
ќе се се тат де ка со жел ба та за хра-
на по кри ле пси хич ки проб лем - ве ли 
на ша та со го вор нич ка. 
Де бе ли те не се ко гаш се гле да ат 

ка ко де бе ли, па со о чу ва ње то со де-
бе ли на та мо же да зна чи шок за нив. 
Стој ко ска-Ва си лев ска ве ли де ка, ко га 
ста ну ва збор за пси хич ки ус ло ве на 
де бе ли на, лич но ста пр во тре ба да се 
осве сти де ка се де бе лее, да ги нај де 
ви стин ски те при чи ни и ко га тоа ќе се 
ре ши, оди кон пра ви лен ре жим на 
ис хра на и мер ки за вра ќа ње во нор-
ма ла. 

Прес ме тај те 
да ли сте де бе ли
Ин де ксот на те лес на та те жи-

на (ИТТ) е мер ка пре ку ко ја се 
иска жу ва де бе ли на та. Се до би ва 
ко га те лес на та ма са во ки ло гра-
ми ќе се по де ли со ви си на та во 
ме три пом но же на са ма со се бе. 
Оние што има ат ИТТ по ме ѓу 25-
30 спа ѓа ат во гру па та на ли ца со 
пре ку мер на те лес на те жи на, а 
оние со и над 30 во гру па та на 
т.н. ек стрем на де бе ли на
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Проб ле мот во по го лем ви шок ки-
ло гра ми мо же да се ре ши и со по ста-
ву ва ње си ли кон ски пр стен „га стрик 
бен динг“ на вле зот на же луд ни кот, со 
што се ре гу ли ра пре ку мер ни от внес 
на хра на во ор га низ мот. Пр сте нот е 
по вр зан со т.н. порт или ре гу ла тор, 
кој се ста ва под ко жа та на сто ма кот 
и со не го ле ка рот го кон тро ли ра, го 
стес ну ва или пак го про ши ру ва. На-
ма лу ва ње то на апе ти тот се дол жи на 
тоа што ре цеп то ри те за си тост се на-
о ѓа ат на гор ни от дел на же луд ни кот, 
при што се ис пра ќа ат им пул си до мо-
зо кот де ка чо ве кот е за си тен. 
До пол ни тел но, оној што има по ста-

ве но пр стен мо ра да ја де ма ли пар-
чи ња хра на, да се до бро изџ ва ка ни, 
а во мо мен тот ко га ќе по чув ству ва де-
ка хра на та по ми на ла низ пр сте нот да 
го зе ме дру го то пар че. Во мо мен тот 
ко га ќе по чув ству ва ма ла си тост тре-
ба да пре ста не да ја де, за што мо же 
да до бие на го ни на по вра ќа ње. Овој 
ме тод за по ста ву ва ње на пр сте нот во 
зем ја ва се пра ви единс тве но во „Ре-
Медика“.

- Оваа ин тер вен ци ја се пра ви ла-

О
Отка ко хи рур гот ќе 
по ста ви си ли кон ски 
пр стен на же луд ни-
кот на па ци ен тот му се 
на ма лу ва апе ти тот за 
20-30 про цен ти. До-
пол ни тел но, тој мо ра 
да ја де пра вил но, ма ли 
пар чи ња хра на, до бро 
изџ ва ка ни за тие да мо-
же да по ми нат во же-
луд ни кот

па ро скоп ски и прет ста ву ва нај не ин-
ва зи вен, нај си гу рен и нај не де фор ми-
рач ки ме тод. Со неа не ма исфр ла ње 
дел од же луд ни кот или пак де фор-
ми рач ко пре мо сту ва ње на си сте мот 
за ва ре ње. Стес ну ва ње то и опу шта-
ње то на пр сте нот, пак, се пра ват со 
спе ци јал на иг ла. Со неа се вле гу ва во 
пор тот и се ре гу ли ра про од но ста низ 
пр сте нот - ве ли прим. д-р Ма не Ха џи-
Ман чев, аб до ми на лен хи рург, кој ги 
по ста ву ва пр сте ни те во „Ре-Медика“.
Пр сте нот што го по ста ву ва е од 

„Хос пи ме ди кал“ од Швај ца ри ја и има 
три сте пе ни на за те га ње. Опе ри ра-
ни те па ци ен ти не ма ат ни ка кви проб-
ле ми, жи ве ат нор ма лен жи вот, мо же 
да спор ту ва ат, а же ни те да ра ѓа ат.

- За уште по ве ќе да се пот тик не сла-
бе е ње то во нив на та ис хра на се пре-
по ра чу ва да се на ма ли вне су ва ње то 
на мас но ти и те и на ше ќе ри те, а и да 
се вне су ва цвр ста хра на - ве ли д-р 
Ха џи-Ман чев.
Ин тер вен ци ја та мо же да се пра ви 

кај па ци ент што има ин декс на те лес-
на те жи на (ИТТ) над 35 и хро нич ни за-
бо лу ва ња, а до кол ку не ма до пол ни-
тел ни за бо лу ва ња, ИТТ тре ба да би де 
над 40.

- Имам опе ри ра но па ци ент што 
пред три го ди ни има ше 180 ки ло-
гра ми, се га има 113, а е ви сок 180 

Пред но ста на ин тер-
вен ци јата  со си ли кон-
ски пр стен во од нос на 
дру гите е што не е 
ин ва зив на

Прим. д-р Мане 
Хаџи-Манчев

сан ти ме три. Друг па ци ент со 185 ки-
ло гра ми, ви си на 185 сан ти ме три, еве 
стиг на на 130 ки ло гра ми. Уште ќе сла-
бее овој па ци ент - ве ли на ши от со го-
вор ник.
Пред но ста на ин тер вен ци ја та со 

си ли кон ски пр стен во од нос на дру ги 
е што не е ин ва зив на. Се пра ви пре ку 
че ти ри ми кро ре зо ви, низ кои се вне-
су ва ат ла па ро ско пот и спе ци јал ни ин-
стру мен ти.

- Опе ри ра ни те има ат жел ба да ос-
лаб нат, а ефе кти те ги пра ват по ра-
дос ни. Со овој ме тод се на ма лу ва 2-3 
ки ло гра ми ме сеч но, здрав и си гу рен 
на чин на сла бе е ње. Ина ку, по ло ви на 
од опе ри ра ни те се ма жи, по ло ви на 
же ни - до да ва д-р Ха џи-Ман чев.

Си ли кон ски пр стен за 
здра во и бр зо сла бе е ње

Пациентка пред и по поставување на прстенот
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и убави и здрави

Лег не те на грб, ис пру же те ги ра-
це те на на зад. Ле ва та но га сви ткај те 
ја во ко ле но то, а дес на та не ка стои 
пра ва. По ткре вај те се на го ре и во 
исто вре ме кре вај те ја ис пра ве на-
та но га. Веж би те по вто ре те ги и 
ко га дес на та е сви тка на, а ле ва та 
стои пра во.

Пи ла тес-веж би за 
ра мен сто мак

ПП
Лег не те на грб, ста ве те ги длан ки-

те на ти лот, а ра це те по ста ве те ги та-
ка што ла кти те ќе би дат ис пру же ни 
на над вор. Кре не те го ле во то ра мо, 
а дес на та но га сви ткај те ја во ко ле-
но то за ла ктот и ко ле но то се до прат. 
По тоа, на дру га та стра на од те ло то 
уште 10 па ти по вто ре те ја веж ба та, 
се га со до пи ра ње на дес ни от лакт и 
ле во то ко ле но.

Лег не те на грб, ра це те по ста ве те ги по крај те ло то, а но зе те ис пра ве те ги 
на го ре, под агол од 90 сте пе ни. По ткре вај те ги зад ни кот и дол ни от дел на 
гр бот на го ре и вра ќај те ги во пр во бит на та по лож ба.

Лег не те на стра на, а топ ка та по-
ста ве те ја ме ѓу ста па ла та. По ткре-
не те се на ла ктот на ра ка та лег на та 
на по дот и во исто вре ме по ткре-
не те ги но зе те на го ре. Оваа веж-
ба на пра ве те ја и лег на ти на дру-
га та стра на на те ло то.

Пот пре те се на топ ка та ка ко 
на сли ка та и пра ве те ги т.н. сто-
мач ни. Топ ка та ќе ве при ну ди да 
одр жу ва те рам но те жа, со што ќе 
акти ви ра те мно гу по ве ќе раз лич-
ни му ску ли откол ку да ги пра ви те 
на по дот.

Лег не те на грб, гла ва та не ка би-
де по ткре на та, а ра це те во пра-
ва ли ни ја со ра ме ни ци те. Но зе те 
сто јат под оној агол што овоз мо-
жу ва по ло ви на та да е за ле пе на за 
по дот. Дви же те ги са мо ра це те 
го ре-до лу по крај те ло то, до де ка 
но зе те се мир ни. Вди шу вај те и из-
ди шу вај те на се кое тре то за мав ну-
ва ње со ра це те.

Пи ла тес е си стем од фи зич ки веж би соз да де ни во 20 
век. Веж би те ги за јак ну ва ат и об ли ку ва ат му ску ли те и, 
ме ѓу дру го то, при до не су ва ат за пра вил но др же ње на 
те ло то, ги раз ви ва ат фле кси бил но ста и рам но те жа та 
на те ло то, ги со е ди ну ва ат те ло то и умот и го усо вр шу-
ва ат не го ви от об лик. Ин стру ктор ка та Ри та Чо кре ва ни 
изд вои не кол ку веж би за зац вр сту ва ње на сто ма кот. За 
по че ток таа пре по ра чу ва да се по вто ру ва ат по 10 па ти 
или по мал ку, кол ку што доз во лу ва ва ше то те ло
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Бо ри вој Стој ко ски од Скоп је мо жел да оста не без прст 
на но га та на кој поч на ла да се раз ви ва ган гре на. По ин тер-
вен ции со ма тич ни кле тки це лос но му се за тво ри ле жи ви те 
ра ни.

- Не мам ду ри ни луз на. На пр стот од но га та имав огром-
на дуп ка, а се га е ка ко нов. При чи на та за ра ни те, ме ѓу дру-
го то, бе ше ди ја бе тес - ве ли Стој ко ски.
Ре ге не ра тив ни те ме то ди со ма тич ни кле тки, единс тве но 

во „Ре-Медика“ на на ши те про сто ри, се ко ри стат за ре ша-
ва ње на проб ле ми те на ди ја бе тич но ста па ло кај оние со 
ше ќер на бо лест - ди ја бе тес, кај кои изу ми ра ат ма ли те крв-
ни са до ви на но зе те, но и во ком би на ци ја со бај пас-тех ни-
ки те (за пре мо сту ва ње на па тот на кр вта), ко га па ци ен тот 
има проб лем со зат на ти крв ни са до ви. 

- Тоа се кле тки што не се ди фе рен ци ра ни и во ка кво тки-
во ќе ги ста ви те во та кво ќе се пре тво рат. Со мат ски те ма-
тич ни кле тки со кои ра бо ти ме мо же да се из ва дат од мас но 
тки во, пер и фер на крв или ко ске на ср це ви на. Ние нај че сто 
ги ва ди ме од пер и фер на крв и ко ске на ср це ви на, ком би-
ни ра но, и ги вшпри цу ва ме на по треб но то ме сто - об јас ну-
ва д-р Вла тко Цве та нов ски, кој ги при ме ну ва овие ме то ди.
Зат ну ва ње то на крв ни те са до ви се слу чу ва по ра ди тром-

бо за (кр вен за си рок) и по ра ди ар те ри оск ле ро за, ко га на 

за добро здравје

Ма тич ни кле тки за 
ожи ву ва ње крв ни 

Ма тич ни те кле тки се дел од на ши от ор га ни зам, 
по сто ја но се об но ву ва ат, а на у ка та се га ра бо-
ти на тоа да се ко ри стат и за об но ву ва ње це ли 
ор га ни. Ор га низ мот се соз да ва од ед на ма тич на 
кле тка, од ко ја на ста ну ва ат си те ор га ни. Па та ка, 
ма тич на та кле тка има осо би на да го об но ву ва 
оште те но то тки во или да са ка да му по мог не. 
Ма тич ни те кле тки дра стич но ја на ма ли ја смрт-

но ста од ле у ке мии со ин тер вен ции со пре са ду ва-
ње ко ске на ср це ви на. 

Што се ма тич ни кле тки?

Заздравување на прст на стапало 
по третман со матични клетки

Ре ге не ра тив ни те ме то ди со ма тич ни 
кле тки, единс тве но во „Ре-Медика“ 
на на ши те про сто ри, се ко ри стат за 
ре ша ва ње на проб ле ми те на ди-
ја бе тич но ста па ло кај оние со ше-
ќер на бо лест - ди ја бе тес, кај кои 
изу ми ра ат ма ли те крв ни са до ви на 
но зе те, но и во ком би на ци ја со бај-
пас-тех ни ки те (за пре мо сту ва ње на 
па тот на кр вта) ко га па ци ен тот има 
проб лем со затнати крв ни са до ви



 са до ви

крв ни те са до ви се та ло жат ма сти, па се на ма лу ва про-
од но ста на крв. Зат ну ва ње то мо же да на пра ви ср цев 
или мо зо чен удар, а сла ба та про од ност, пак, мо же да 
умр тви де ло ви од те ло то. 

- Ко га ќе се слу чи тром бо за на кр вен сад, ме сто то 
што се хра ни од не го уми ра. То гаш та му се вшпри цу-
ва ат ма тич ни кле тки и тие ги об но ву ва ат крв ни те са до-
ви. Ние, ина ку, ги ста ва ме во му ску ли и на ме ста ка де 
што не ма крв ни са до ви. Не ма да на пра ват го лем кр вен 
сад, но ќе соз да дат тол ку ма ли што низ нив ќе ми ну ва 
до вол но ко ли чес тво крв - ве ли д-р Цве та нов ски.
Ко га кај па ци ен тот се пра ви пре мо сту ва ње или ар те-

ри ски бај пас, се но си крв од ед но на дру го ме сто, од-
нос но се ме ну ва неј зи ни от пат. Тој мо же да се ра бо ти 
со при род на ве на, но и со про те за, ко ја се вгра ду ва 
во си сте мот за цир ку ла ци ја. 

- Под др шка на оваа ин тер вен ци ја е трет ман со ма-
тич ни кле тки. Тие се за са ду ва ат на кра јот на по стап ка та 
или по неа, ам бу лант ски. Ние има ме зна чи те лен ус пех 
кај па ци ен ти те. Пр ви от ефект го да ва ат за шест не де ли, 
а пи кот е за 24 не де ли - ве ли на ши от со го вор ник. 

Соматските матични 
клетки со кои 
работиме најчесто 
ги вадиме од 
периферна крв и 
коскена срцевина, 
комбинирано, и ги 
вшприцуваме на 
потребното место

Д-р Влатко 
Цветановски
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Прим. д-р Бла го ја Да ска лов, ра ди-
о ди јаг но сти чар во „Ре-Медика“, мо же 
да ви се пик не под ко жа та, да ви про-
ше та низ крв ни те са до ви, же луд ни кот 
или бе ли те дро бо ви, да на пра ви про-
вер ка на ср це то и на мо зо кот или да 
ви ди во ка ква со стој ба ви се ко ски те 
и му ску ли те. Отка ко ќе се по ше гу ва 
де ка му ус пе ва иа ко е кру пен чо век, 
она што го пра ви ќе го на ре че вир ту-
ел но па ту ва ње низ те ло то. Му ус пе ва 
со кли ка ње на ма у сот и на та ста ту ра-
та. A, му го овоз мо жу ва ат мул тис ло ен 
или мул ти де те ктор ски комп ју тер ски 
то мо граф и по себ на та т.н. ра бот на 
еди ни ца, единс тве ни во „Ре-Медика“ 
на про сто ри те на по ра неш ни те ју гос-
ло вен ски ре пуб ли ки.
Комп ју тер ски от то мо граф ну ди 

огром на па ле та мож но сти со кои се 
по ста ву ва пра вил на ди јаг но за за па ци-
ен тот, а сним ки те ну дат од лич на ос но-
ва за ди јаг но сти ци ра ње, пла ни ра ње 
на ин тер вен ци и те. Сни ма ње то, пак, е 
нај без бед но за па ци ен ти те. 

- Се скра ту ва вре ме то на сни ма-
ње, со тоа и ра ди ја ци ска та до за. Овој 
мо дел на комп ју тер ски то мо граф има 
убед ли во нај ма ли до зи на зра че ње и 
нај мал не са кан ефект за па ци ен тот. Ако 
до вче ра за ед на сли ка тре ба ше ед на 
ро та ци ја на це вка та на апа ра тот, се га за 
исто то вре ме пра ви ме 128 сли ки. Тоа 
е го ле мо олес ну ва ње и за па ци ен ти те 
на кои ит но мо ра да им се по мог не и за 
ме ди цин ски от пер со нал. На при мер, 
бо лен што кр ва ви се сни ма за 12 се кун-
ди - об јас ну ва д-р Да ска лов. 
При одре де ни сни ма ња, ле ка ри те 

да ва ат ме ди ка мен ти, кон тра сти. А со 
са мо то тоа што це ло то те ло се сни-
ма најм но гу 16 се кун ди, се на ма лу ва 
ко ли чес тво то на упо тре бе но то кон-
траст но средс тво, а со тоа и не са ка-
ни те ефе кти од не го. Апа ра тот сни ма 
пре се ци  на те ло то на 0,3 ми ли ме три. 
Пре ку про гра ми те на ра бот на та ста-
ни ца мо же да се наб љу ду ва и ана ли-

за добро здравје

зи ра се кој дел од те ло то и да се гле да 
од си те мож ни аг ли. Та ка, мо же да се 
изд во јат и гле да ат са мо му ску ли, или 
са мо крв ни са до ви, са мо ко ски, цре-
ва та, са мо еден нерв... 

- Не по стои кон тра ин ди ка ци ја по 
од нос на со стој ба на па ци ен тот ко-

га ста ну ва збор за сни ма ње со овој 
апа рат. Со про гра ми те со кои ра бо-
ти ме мо же да се пла ни ра и да се про-
е кти ра, на при мер ка ко би изг ле да ле 
естет ски про ме ни на те ло то, да се 
про ве ри со стој ба на имп лан ти - до да-
ва д-р Да ска лов. 

Овој модел на компјутерски 
томограф има убедливо најмали 
дози на зрачење и најмал несакан 
ефект за пациентот

Прим. д-р 
Благоја Даскалов

Вир ту ел но па ту ва ње 
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 низ те ло то
Не го во про сто ри ја та за ра бо та 

мо же да го на че ка те ка ко чи та сним-
ки со му зи ка во зад ни на . А над вор 
од неа, освен што слу ша, и сам ја 
соз да ва му зи ка та, сви реј ќи на мно-
гу ин стру мен ти, освен на тру ба. 
Два е сет и пе тго диш но то искус тво 
ка ко ра ди о лог, ве ли, го на у чи ло де-
ка здрав је то и бо ле ста се ли це то и 
опа чи на та на жи во тот, а жи во тот е 
еден и единс твен, му зи ка, нај со-
вр ше на сим фо ни ја - сли ка на при-
ро да та, единс тве но вре ден ако е 
ис пол нет со са мо пре гор, по све те-
ност, љу бов во си те неј зи ни фор ми. 

- По чи ту вај, да те по чи ту ва ат - ве-
ли д-р Да ска лов.

К
Комп ју тер ски от то мо граф ну ди огром на па ле-
та ди јаг но стич ки мож но сти, со кои се по ста ву ва 
пра вил на ди јаг но за за па ци ен тот, а сним ки те ну-
дат од лич на ос но ва за ди јаг но сти ци ра ње, пла-
ни ра ње те ра пи ја и ин тер вен ции. Сни ма ње то, 
пак, е без бед но за па ци ен ти те, со ми ни мал ни 
до зи на из ло же ност на ренд ген-зра ци, без до-
се га поз на ти кон тра ин ди ка ции



Ед но од 300 но во ро де ни де ца стра да од оште ту ва-
ње на слу хот, а тоа мо же да би де од уме ре но до те шко. 
Ра но то откри ва ње на оште ту ва ње то и бр за та ин тер вен-
ци ја со трет ма ни се два та клуч ни еле мен ти што ќе му 
да дат на де те то нај го ле ма шан са за нор ма лен раз вој на 
го во рот. Прим. д-р Ли ди ја Спа со ва, пе ди ја тар во „Ре-
Медика“, об јас ну ва де ка го лем број де ца што има ле 
оште тен слух во ми на то то до би ва ле ди јаг но за ре тар-
да ци ја ток му за што оште ту ва ње то не би ло откри е но 
на вре ме. По ра ди овој факт, ме ѓу дру го то, во бол ни ца-
та, уште по ра ѓа ње то на бе бе то се пра ви скри нинг или 
тест со кој се по ка жу ва да ли слу ша.

НА ВРЕ МЕ НО ОТКРИ ВА ЊЕ 
НА ОШТЕ ТУ ВА ЊЕ ТО

- Пра ви ме скри нинг на слух кај но во ро-
де ни, но и кај де ца што се ро де ни во дру га 
уста но ва, а ко ле ги те ги ис пра ќа ат на про-
вер ка. Пр во то те сти ра ње се пра ви 48 ча-
са по ра ѓа ње то, па де ца та пра ктич но ги 
пу шта ме до ма со комп ју тер ска ли ста на 
ко ја е ре зул та тот од скри ни ра ње. Апа-
ра тот има дел што се ста ва во ув це то 
на де те то, а те сти ра ње то е без бол но 
и не е опас но за здрав је то. Ако по 
пр ви от скри нинг ре зул та тот е не-
га ти вен, тој се по вто ру ва уште 
не кол ку па ти. До кол ку и при по-
вто ру ва ње то се по ка же де ка де-
те то не слу ша, ние го ис пра ќа ме 

во ау ди о ло шки цен тар во кој 
се гри жат за трет ма нот на 

овие де чи ња - ве ли д-р 
Спа со ва. 
Таа об јас ну ва де ка, 

за жал, мно гу де ца во 

вед наш 
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за добро здравје

ПРО ВЕР КА НА 

Г
Го лем број де ца што има ле 
оште тен слух во ми на то то 
до би ва ле ди јаг но за 
ре тар да ци ја ток му по ра ди 
тоа што оште ту ва ње то не 
би ло откри е но на вре ме. 
Ако ра но се открие глу во ста, 
со децата по и на ку се ра бо ти
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по ра ѓа ње то

ми на то то до би ва ле ди јаг но за за ре тар да ци ја или ау ти-
зам, а по тоа се по ка жа ло де ка до бар дел од нив би ле 
глу ви. 

- Ако ра но се открие глу во ста, со нив по и на ку се ра-
бо ти. Ка ко вли јае слу хот врз раз во јот на го во рот и ја зи-
кот? Име но, го вор прет ста ву ва спо соб ност да се изра-
зат мис ли, емо ции и ап стракт ни идеи пре ку из го во ре ни 
збо ро ви. Ја зик е си стем на сим бо ли пре ку кои лу ѓе то 
ко му ни ци ра ат. Кри ти чен пер и од во кој де ца та со нор-
ма лен слух ги учат го во рот и ја зи кот е пр ва та го ди на од 
жи во тот. Ток му по ра ди тоа е зна чај но на вре ме да се от-
крие оште ту ва ње. До пол ни тел но, ќе мо же и на вре ме да 
се ре а ги ра со ле ку ва ње или со по ста ву ва ње имп лан ти 
- об јас ну ва на ша та со го вор нич ка. 

КАЈ КОИ ДЕ ЦА ИМА РИ ЗИК?

Има ни за при чи ни по ра ди кои мо же да на ста не оште-
ту ва ње на слу хот кај де ца та. Д-р Спа со ва ги по де ли во 
по ве ќе гру пи. Та ка, во пре на та лен пер и од, уште до де ка 
бе бе то е во утро ба та на мај ка та, слу хот мо же да би де 
оште тен по ра ди ге не тич ки при чи ни те ли или нас лед ни 
фа кто ри, од ин фе ктив ни при чи ни те ли ка ко ин фек ции во 
бре ме но ста, по ра ди то кси ни, ле ко ви што мо же да ги 
при ма мај ка та или ме ха нич ки при ти со ци на пло дот. 
Со ра ѓа ње то де те то мо же да има проб ле ми со слу-

хот по ра ди асфи кси ја на пло дот (не до стиг од кис ло род 
на при мер), про дол же но ра ѓа ње, ин тра кра ни јал но кр-
ва ве ње - кр ва ве ње во мо зо че то, би ли ру би ни над оп ти-
мал на та гра ни ца, не до но се ност, ма ла ро дил на те жи на. 
По ра ѓа ње то при чи ни мо же да би дат ин фек ции на мо-
зоч ни те стру кту ри, ин фек ции на сред но уво, мор би ли 
- си па ни ци, упо тре ба на ле ко ви то ксич ни за уво то, по-
вре ди, из ло же ност на мно гу глас ни зву ци. 

- Нај че сто, спо ред искус тво то, ка ко проб лем се по ка-
жу ва ат ото то ксич ни ле ко ви - ве ли д-р Спа со ва. 

СЛУ ХОТ

Уште по ра ѓа ње то 
на бе бе то се пра ви 
скри нинг или тест 
со кој се по ка жу ва 
да ли слу ша

Прим. д-р 
Ли ди ја Спа со ва
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Се вцр ву ва те и при нај мал срам, 
има те ак ни иа ко одам на ви по ми нал 
пу бер те тот или ви се истак ну ва ат 
ка пи ла ри те на ко жа та. Ова се са мо 
не кол ку симп то ми по кои ле ка ри те 
ќе се по сом не ва ат де ка има те ро за-
цеа. Од неа мо же да би дат за фа те ни 
и очи те, уши те, гра ди те и гр бот. Мо-
же да се по ја ват сит ни крв ни са до ви 
око лу вцр ве не ти те де ло ви од ко жа та, 
на ко ја ве ќе има и ма ли мо зол чи ња. 
Прим. д-р Ли ди ја Би сер ко ска-Ата-
на сов ска од „Ре-Медика“ об јас ну ва 
де ка, за раз ли ка од слу ча и те на ак ни, 
ко га се ра бо ти за ро за цеа на ко жа та 
не ма ко ме до ни - црн ки.

- Си те ги не ма ат си те симп то ми, 
а про ши ре ни те ма ли крв ни са до ви 
мо же да се ре зул тат и на дол го трај-
на из ло же ност на сон це, а не на ро-
за це а та. Се пак, ако ко жа та не ја вра-
ќа нор мал на та бо ја, а про ме ни те се 
вид ли ви, оде те кај дер ма то лог - об-
јас ну ва д-р Би сер ко ска-Ата на сов ска.

за добро здравје
Ак ни и цр ве ни ло, 
а по ми нал пу бер те тот
Ро за це а та ја на ре ку ва-
ме и ак ни кај во зрас ни. 
Се ја ву ва не на деј но со 
вцр ву ва ње на ли це то, 
кое бр зо по ми ну ва и 
пак се по вто ру ва. По 
не кое вре ме се по ја ву-
ва по сто ја но цр ве ни ло 
во сре диш ни от дел на 
ли це то и мо же да се 
про ши ри на обра зи те, 
че ло то, бра да та и на 
но сот

КО ГА СЕ ПО ЈА ВУ ВА БО ЛЕ СТА?

Ма ли цр ве ни мо зол чи ња, од кои не-
кои со гној, се по ја ву ва ат на ли це то 
при дру же ни со цр ве ни ло и вид ли ви 
тен ки крв ни са до ви на по вр ши на та на 
ко жа та. Во по те шки слу чаи се раз ви ва 
и ри но фи ма, ко га лој ни те жлез ди се 
зго ле му ва ат и пра ват оток и цр ве ни-
ло на дол на та по ло ви на од но сот до 
обра зи те. 

- Ри но фи ма та нај че сто се ја ву ва 
кај ма жи. Око лу 50 про цен ти од лу-
ѓе то со ро за цеа има ат пе че ње и че-
ша ње на очи те. Тоа е кон ју кти ви тис, 
кој мо же да на пра ви комп ли ка ции на 
ви дот - ве ли на ша та со го вор нич ка.
Ро за це а та нај че сто се по ја ву ва кај 
во зрас ни од два та по ла, на во-
зраст од 30 до 50 го ди ни, кои има-

ат свет ла ко жа. По не ко гаш бо ле ста 
е по че ста во ме но па у за, па же ни те 
че сто се жа лат на го ле ма чув стви-
тел ност на коз ме тич ки пре па ра ти.
За бо ле ни те од ро за цеа тре ба да из-
бег ну ва ат топ ли пи ја ла ци, за чи не та 
хра на, ко фе ин, ал ко хол и дол га из ло-
же ност на сон це. Пре сто јот на сон це 
мо ра да се огра ни чи, да се но си ка-
па и на се кои два ча са да се мач ка ат 
кре мо ви со за шти тен фа ктор над 15. 
Тре ба да се из бег ну ва ат и ек стрем но 
ни ски тем пе ра ту ри и што по че сто да 
се би де на чист воз дух.

ПО СЕБ НА ТЕ РА ПИ ЈА 
ЗА СЕ КОЈ ПА ЦИ ЕНТ

- Ли це то не смее да се че ша, трие 
или ма си ра ни ту, пак, да се ко ри-
стат коз ме ти ка и про ду кти за ли це 
со ал ко хол. Па ци ен тот тре ба да во-
ди днев ник да ли цр ве ни ло то се по-
ја ви ло од хра на, актив но сти, ле ко ви 
- до ктор ка та ги со ве ту ва па ци ен ти те. 
Д-р Би сер ко ска-Ата на сов ска пре-
по ра чу ва ком би на ци ја на трет ма-
ни за се кој па ци ент по себ но. По-
до бру ва ње кај нив се за бе ле жу ва 
по три-че ти ри не де ли те ра пи ја, а 
по го лем ефект има по два ме се ци.
- Ма ли те про ши ре ни крв ни са до ви 
се за трет ман со ла сер, а цр ве ни ло-
то мо же да би де по кри е но со зе ле но 
обо е на пу дра. Ри но фи ма та се тре ти-
ра со дер ма бра зи ја, ла сер и дру ги 
хи рур шки ме то ди - ве ли Д-р Ли ди ја 
Би сер ко ска-Ата на сов ска.

Ро за це а-
та нај че сто 
се по ја ву ва 
кај во зрас-
ни од два-
та по ла, на 
во зраст 
од 30 до 
50 го ди-
ни, кои има ат 
свет ла ко жа

Прим. д-р Ли ди ја 
Би сер ко ска

 -Ата на сов ска



советувалиште  
За вашите проблеми пишете ни на revita@re-
medika.com.mk. Лекарите на „Ре-Медика“ ќе ви 
ипратат одговори на мејл, а дел од нив ќе бидат 
објавени во наредното издание на „Ревита“
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Од вре ме-на вре ме, ко га ќе се 
за каш лам, плу кам по мал ку крв. 
Да ли сме та те де ка тоа е се ри о зен 
проб лем?

Мар ко Сто ја нов ски од Скоп је

Проф. д-р 
Ан дре ја Ар-
сов ски, то ра-
ка лен хи рург

- Плу ка ње-
то крв мо же 
да би де нај бе-
зо па сен, но 
и се ри о зен 
симп том. Тре-
ба да се сфа ти 
мно гу се ри-
оз но и се ри-
оз но да му се 

при ста пи. При чи на та мо же да би де од 
нај ба нал но пу ка ње на не кој ка пи лар во 
нос на та или орал на та слуз ни ца, но не-
ко гаш мо же да би де и еден од пр ви те 
зна ци за раз вој на кар ци ном на бе ли те 
дро бо ви. Во се кој слу чај, па ци ент што 
плу ка крв мо ра мно гу се ри оз но да се 
прег ле да. Ако се иск лу чи ба нал на при-
чи на та, се пра ви брон хо ско пи ја. Не 
тре ба да се кре ва па ни ка, но не тре ба 
ни ту ле жер но да се сфа ти. 

Да ли кал ци у мот што го при мам ќе 
пре диз ви ка по ја ва на кал ци фи ка ти 
во те ло то? Да ли се штет ни млеч ни-
те про из во ди за повозрасни?

Ви о ле та од Би то ла

Прим. д-р 
Иван ка Сте-
фа нов ска, 
ор то пед

- По ја ва та 
на кал ци фи-
ка ции во крв-
ни те са до ви 
или око лу 
згло бо ви те 
не се дол жи 
на зго ле ме но 

вне су ва ње кал ци ум. Што се од не су-
ва до млеч ни те про из во ди, на про-
тив, тие тре ба да се кон су ми ра ат во 
по го ле мо ко ли чес тво, но да би дат со 
по ни зок про цент на мас но тии.

 
Да ли е оправ дан стра вот од буд-

ност при оп шта ане сте зи ја?
Але ксан дра од Ку ма но во

Д-р Звон-
ко Кр стев-
ски, ане сте-
зи о лог

- По сто јат 
три глав ни 
ви да ане сте-
зи ја (це лос-
на обез бо-
ле ност) што 
доз во лу ва 
да се из вр-
ши одре ден 
хи рур шки 

за фат врз па ци ен тот: оп шта, спро-
вод на и ло кал на ане сте зи ја. Ло кал-
на та обез бо лу ва са мо мал дел од 
по ле то што се опе ри ра. Спро вод на-
та ане сте зи ја е таа што обез бо лу ва 
по го лем ре ги он од те ло то и по сто јат 
спи нал на, епи ду рал на или пер и фер-
на бло ка да на дел од те ло то.
Оп шта та ане сте зи ја е таа од ко ја 

па ци ен ти те најм но гу се пла шат би-
деј ќи ве штач ки се зас пи ва ат и се 
одр жу ва ат во сон сѐ до за вр ше то-
кот на ин тер вен ци ја та. Нај че сто им 
е страв од тоа да ли ќе се раз бу дат и 
да ли ќе „слу ша ат“ во те кот на ин тер-
вен ци ја та.
Со вре ме на та ане сте зи ја овоз мо жу-

ва комп ле тен мо ни то ринг на па ци ен-
тот во те кот на опе ра ци ја та, при што 
се сле дат ср це ва та ра бо та, ди ше ње-
то, ре ла кса ци ја та и со нот, со што се 
из бег ну ва ат комп ли ка ции во те кот на 
ане сте зи ја та.
Ко га па ци ен ти те во тек на оп шта 

ане сте зи ја се ре ла кси ра ни и не 
мо же да ре а ги ра ат, при ми ле са мо 

анал ге ти ци за обез бо лу ва ње, а пре-
мал ку хип но ти ци, кои го одр жу ва ат 
со нот, се слу чу ва да им се по жа лат 
на до кто ри те де ка во те кот на опе-
ра ци ја та слу ша ле, но не мо же ле да 
ре а ги ра ат. Тоа во „Ре-Медика“ се из-
бег ну ва со стан дард но ко ри сте ње 
нај со вре мен мо ни то ринг, со што се 
обез бе ду ва це лос на без бед ност за 
па ци ен тот со од лич на обез бо ле ност 
и кон тро ла на дла бо чи на та на со нот 
со ме ре ње ен тро пи ја (ЕЕГ-сиг нал 
од мо зо кот) и се из бег ну ва не са ка-
на буд ност во те кот на опе ра ци ја та. 
Ко ри сти ме нај со вре ме ни кра тко-
трај ни ане сте ти ци, кои обез бе ду ва-
ат па ци ен ти те лес но да се раз бу дат 
и да не ма ат не са ка ни ефе кти од 
ане сте зи ја та, ка ко те шко ди ше ње, 
га де ње и по вра ќа ње.

Ко га е нај до бро да се пре ки не 
со до е ње на бе бе то?

Ма ри ја Пе тров ска од Скоп је

Прим. д-р 
Ма ри на Поп-
Ла за ро ва, 
пе ди ја тар

- Пре-
по ра ка на 
пе ди ја три те 
(вклу чи тел-
но и СЗО и 
УНИЦЕФ), 
ба зи ра но на 
ме ди цин ски 
ре ле вант ни 
сту дии, е де-

ка де ца та тре ба да се до јат во пр ви те 
4-6 ме се ци, а по тоа по сте пе но да се 
поч не со во ве ду ва ње до пол ни тел на 
хра на, со ко ја ќе се за ме ну ва ат по-
до и те. Оп ти мал но е до е ње то да трае 
до 12 ме се ци, а по из бор и по дол го. 
Ко га де ца та ќе поч нат да вне су ва ат и 
дру га хра на освен мај чи но то мле ко, 
до е ње то ста ну ва по важ но од иму-
но ло шки ас пект и ком фор, а не са мо 
по ра ди ис хра на.

Прим. д-р Марина 
Поп Лазарева

Прим. д-р Иванка 
Стефановска

Проф. д-р Ан дре ја 
Ар сов ски

Д-р Звон ко 
Кр стев ски
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предизвици
Пре да ден пр ви от из ве штај за 
оп штес тве на од го вор ност во ОН

По вол но сти по по вод 
ро ден де нот на „Ре-Медика“

Офор ме но со ве ту ва ли ште 
за до е ње

Кам па ња за здра ви 
`рбе ти на де ца та

Пр ва та при ват на оп шта бол ни ца „Ре-Медика“ го пре-
да де пр ви от из ве штај за оп штес тве на од го вор ност на 
мре жа та кон Гло ба лен до го вор на ОН, чи ја член ка ста-
на во 2011 го ди на. Со при дру жу ва ње то, бол ни ца та ги 
при фа ти де сет те прин ци пи за до бро кор по ра тив но 
упра ву ва ње, кои ја прет ста ву ва ат ос но ва та на овој до-
го вор. По чи ту вај ќи ги, ме ѓу дру го то, по ка жа гри жа за 
ко рис ни ци те на ме ди цин ски те ус лу ги, вра бо те ни те, 
уста но ву ва ње то стан дар ди, за шти та та на жи вот на та 
сре ди на, етич ко то упра ву ва ње, од нос но сет вред но-
сти што де мон стри ра ат оп штес тве на од го вор ност.

- На ша та опре дел ба е цвр сто да че ко ри ме по па-
тот за кој се опре де лив ме, при што ин тер но исто то 
тоа пре рас ну ва во дви га тел на нај до бри пра кти ки што 
прив ле ку ва ат, за чу ву ва ат и ги мо ти ви ра ат на ши те вра-
бо те ни, а ќе ја зго ле мат на ша та опе ра тив на ефи кас-
ност. На ши от биз нис има про а ктив на уло га во бор ба та 
про тив пре диз ви ци те со кои се со о чу ва оп штес тво то 
во мо мен тов, со што по себ но се гор де е ме. На тој на-
чин ја за др жу ва ме ре пу та ци ја та што ја има ме - пи шу ва 
во из ве шта јот ге не рал на та ди ре ктор ка на бол ни ца та 
Ели ца Јор да но ва. 
Из врш на та ди ре ктор ка на мре жа та на Гло бал ни от 

до го вор за Ма ке до ни ја, Ни ки ца Ку си ни ко ва, за из-
ве шта јот на „Ре-Медика“ из ја ви де ка по све те но ста, 
раз би ра ње то и при ме на та на овој кон цепт во це ло-
куп но то ра бо те ње на бол ни ца та се при мер за це ли-
от се ктор. „Ре-Медика“ е пр ва при ват на здрав стве на 
уста но ва што об ја ви из ве штај за оп штес тве на од го-
вор ност. 

По по вод ос ми от ро ден ден, кој „Ре-Медика“ го сла ви 
на 7 април, си те па ци ен ти на бол ни ца та во те кот на овој 
ме сец, се ко ја са бо та, ќе мо же да до би јат бесп лат ни кон-
сул та тив ни прег ле ди од врв ни спе ци ја ли сти. Прег ле ди-
те прет ход но тре ба да се за ка жат на те ле фон ски от број 
072 443 802, се кој ра бо тен ден од 10 до 14 ча сот.
Исто та ка, бол ни ца та ќе по де ли вред нос ни ва у че ри за 

ко ри сте ње здрав стве ни ус лу ги на сво и те па ци ен ти. Си те 
до бит ни ци на ва у че ри те ќе би дат из ве сте ни со СМС.

Се кој втор ник и пе ток, од 17 до 20 ча сот, мај ки до би-
ва ат од го вор на си те ди ле ми по вр за ни со до е ње то од 
ти мот пе ди ја три-не о на та ло зи на „Ре-Медика“. Во со ве ту-
ва ли ште то е ан га жи ран иску сен про фе си о на лен стру чен 
тим, кој обез бе ду ва со од вет на ме ди цин ска струч на под-
др шка со со ве ти и пра ктич на по мош за да се над ми нат 
одре де ни проб ле ми и те шко тии во до е ње то.
За ин те ре си ра ни те мај ки мо же да за ка жат тер мин за 

со вет се кој ра бо тен ден на те ле фон ски от број 2603 
110. Ди ре ктен кон такт во со ве ту ва ли ште то, во втор ник и 
во пе ток од 17 до 20 ча сот мај ки те мо же да ос тва рат на 
те ле фон ски от број 2603 145.

Истра жу ва ње то во се дум те ос нов ни учи ли шта во оп-
шти на та Цен тар по ка жа де ка ро ди те ли те има ат поз на ва-
ња за ско ли о за та, но ма ли и не до вол ни. Оваа бо лест се 
ја ву ва мно гу не за бе леж ли во, ро ди те ли те са ми те шко мо-
же да ја откри јат во пр ва та без бол на фа за, а ко га е ве ќе 
вид ли ва - ште та та е на пра ве на. Таа, и по крај ре дов ни те 
си сте мат ски прег ле ди, мно гу че сто е за ста пе на. Скoли о-
за та, пак, но си страш ни пос ле ди ци во на та мош ни от жи-
вот.

- Кам па ња та на „Ре-Медика“ има за цел да се из диг не 
све ста на ро ди те ли те за искри ву ва ње то на ’рбе ти те на 
де ца та, да се пот тик не нив но то ре дов но сле де ње, осо-
бе но во пер и о дот на ин тен зи вен раст, ка ко и да се ука-
же на важ но ста на ре дов ни фи зич ки актив но сти - из ја ви 
прим. д-р Иван ка Сте фа нов ска, ор то пед ски хи рург.
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одблиску АЛУ ШОВ СКИ
Из бе ри ја ра бо та та 
што ја са каш за 
да не ра бо тиш
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Во се мејс тво то Алу-
шов ски сѐ се зас но ва 
на чес ност, по чи ту ва-
ње, љу бов и на ра бо-
та, а ко га е спор тот во 
пра ша ње, ге ни те си 
ја за вр ши ле ра бо та та. 
Ми мо за е гор да со пру-
га на спорт ска ле ген да 
ка ко Стев че и уште по-
гор да мај ка на та лен ти-
ра ни те мла ди ра ко ме-
та ри Да рио и До на

Ако са ка те да се убе ди те де ка за-
ле зот на ед на спорт ска играч ка ка-
ри е ра не е крај, ами по че ток, пог-
лед не те го ма ке дон ски от ра ко ме тар 
Стев че Алу шов ски, а ако са ка те да 
на пра ви те сли ка за мо дер но, ус-
пеш но и за до вол но се мејс тво, во 
кое сѐ е зас но ва но на ра бо та, љу-
бов, по све те ност и на чес ност, то-
гаш со бе ре те ги на ед но ме сто си те 
Алу шов ски - Ми мо за, Да рио, До на и 
Стев че. И не бе ре те гај ле де ка мо ра 
да го поз на ва те ра ко ме тот. Со нив е 
лес но, оти се и спор ти сти и љу би-
те ли на до бра ска ра, ка фе и на убав 
му а бет, ем шам пи о ни, ем скром ни.
Ги по се тив ме во нив ни от дом под 
Вод но во Скоп је, ка де што се га жи ве-
ат по 26 го ди ни по ми на ти во род на та 
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Би то ла на Стев че и на Ми мо за. 
- Де ца та се скоп ја ни, а нас нѐ вле че 

и Би то ла - ве лат тие. 
Си ра бо тат ге ни те, не за џа бе Да-

рио тре ни ра за гол ман, До на е кри ло 
во ра ко мет на та ака де ми ја на ма ке-
дон ски от шам пи он Ме та лург, а Ми-
мо за нај вер ни от на ви вач. Стев че е 
при каз на за се бе. Ка ко ма шин ски от 
ин же нер ста на ма ке дон ски ра ко ме-
тар со нај долг стаж во ре пре зен та ци-
ја та со ду ри 243 оди гра ни нат пре ва-
ри и 24 ти ту ли по на ста пи те во че ти ри 
клу ба.

- Пред крај сум на про фе си о нал-
на та играч ка ка ри е ра. Ко га ќе подв-
ле чам сѐ, за до во лен сум од мо ја та 
ка ри е ра. Сум на ста пу вал во че ти ри 
клу ба. А сѐ поч на ко га се рас пад на 
по ра неш на та др жа ва во ко ја жи ве ев-
ме. Сту ди рав ма шин ски и па ра лел но 
играв ра ко мет. Приз на вам, со пру га-
та, то гаш мо ја де вој ка, мно гу ми по-
ма га ше. Го за вр шив фа кул те тот ус-
пеш но, ка ко што играв и на те ре нот. 
Ко га во 2009 го ди на се пла си рав-
ме на Свет ско то пр венс тво, до бив-
ме сти пен ди ја и јас ја иско ри стив за 
пост дип лом ски сту дии по спорт ски 
ме наџ мент - ја поч ну ва Алу шов ски 
сво ја та при каз на.

ИМАМ ШТО ДА ИМ 
ПРЕ НЕ САМ НА МЛА ДИ ТЕ

Ве ли де ка са ка да про дол жи во ра-
ко ме тот. Са ка да ра бо ти со мла ди те 
та лен ти, да би де тре нер, оти, ве ли, во 
сво ја та ка ри е ра имал го ле ми учи те ли 
и тоа зна е ње стек на то од нив са ка да 
им го пре не се на ид ни те ма ке дон ски 
ра ко мет ни асо ви.

- Са кам да оста нам во Ме та лург би-
деј ќи во Ма ке до ни ја во тој клуб се ра-
бо ти нај пра вил но со мла ди те и со пр-
ва та еки па. Ме та лург е го лем клуб со 
европ ски ам би ции и тоа и го по ка жу-
ва. Се гле дам та му и по на та му. Ќе ви-
ди ме. На ско ро ќе знам што по на та му 
- оп ти ми стич ки си ги ка жу ва жел би те. 
Впро чем, оп ти мист бил отсе ко гаш, 

ка ко што е и го лем про фе си о на лец, 
по све тен на спор тот и на ра бо та та, 
по жр тву ван, дис цип ли ни ран. Сам не 
се фа ли, ама тие што го поз на ва ат не 
ште дат збо ро ви. Ве лат, ако тре ба да 
се на пи ше учеб ник за до бар спор-
тист, то гаш тој тре ба да се на пра ви 
спо ред Стев че. А пр ви те ре че ни ци 
во тој при рач ник тре ба да ги на пи ше 
ток му тој.

- Тоа ми им по ни ра. Пр во би на пи-
шал - упор ност и мно гу ра бо та. Ен-
ту зи ја зам се ка ко, но ен ту зи јаст мо-
жеш да би деш три де на, а упор но ста 
тре ба по сто ја но да би де при сут на. 
Во жи во тот се во дам од мис ла та на 
Кон фу чиј: „Из бе ри ја ра бо та та што ја 
са каш и не ма да мо ра да ра бо тиш ни-
ту еден ден во жи во тот“. Вре ден сум, 
упо рен и са кам да ра бо там. Тоа ми е 
во ге ни те. Де до ми играл фуд бал до 
45-та го ди на - ве ли Стев че.
Спорт ски те ге ни си го на пра ви ле 

сво е то. Ми мо за го слу ша раз го во рот 
вни ма тел но, исто ка ко што ра бо ти 
вни ма тел но со де ца та. Ама не до др жа.

- Ге ни те не се ше га. И де ца та го 
нас ле ди ја тој ген. И си нот и ќер ка та 
тре ни ра ат ра ко мет во Ме та лург. Си-
нот е гол ман кај Да ни ло Бре сто вац, а 
ќер ка та До на игра кри ло кај Ју ли ја на 
Цр вен ков ска - се на до вр зу ва Ми мо за.
Раз го во рот за нив им го свр те вни-

ма ни е то на Да рио и на До на, кои до-

то гаш гле даа фуд бал ски нат пре вар. 
Да рио е од „бан да та“ на та тко му ко га 
жен ски от дел од се мејс тво то гле да 
жен ски се рии. 

- По ра но дру га ри те ни ба раа да им 
но си ме авто гра ми од та тко ни. Се га 
ба ра ат и влез ни ци за нат пре ва ри те на 
Ме та лург - се ше гу ва ат де ца та. 
Ама та ка е ко га има ат спорт ска 

ѕвез да до ма.
- Де ца та ги вос пи ту вам она ка ка ко 

што ме не ме вос пи ту ва ле, да би дат 
вред ни и чес ни. Пред да се вра бо ти 
со пру га та, таа бе ше по ве ќе со де ца-
та и око лу ку ќа та, а се га јас се вклу-
чив во тоа по ве ќе - рас ка жу ва Стев че.
И Ми мо за ве ли де ка во оп што не е те-
шко да се би де со пру га на вр вен ра-
ко ме тар.

- За ед но сме 23 го ди ни, од кои 15 
во брак. Има ме мно гу за ед нич ки ра-
бо ти. Си те сме пла ни на ри и че сто го 
иска чу ва ме Пе ли стер. До ма за ед нич-
ки ја кре и ра ме игра та и за мно гу ра-
бо ти уште од по че ток се сог ла су ва ме, 
освен за се ри и те - се ше гу ва Ми мо за.
Те ков ни те проб ле ми кај Алу шов ски 
не се сфа ќа ат прем но гу стрес но, ка-
ко до ма та ка и на те ре нот, ка де што 
за Стев че ца ру ва на пор на та ра бо та.
- Не тре ба да има стрес, осо бе но не 
во спор тот. Кај нас прем но гу тра гич-
но се сфа ќа по ра зот, со стре со ви. 
По бе ди те ги сла ви ме до не бо. Но по-
ра зот е се ко гаш мно гу тра ги чен. Ко-
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га нат пре ва ри те се поз гус на ти, не ма 
мно гу вре ме за раз мис лу ва ње и се 
пре тво раш во ма ши на, па и не маш 
вре ме за го ле ми пре ис пи ту ва ња, 
ана ли зи и про вер ки - ве ли Стев че.

ПР ВО АНА ЛИ ЗА ВО ГЛА ВА, 
А ПО ТОА НА ДЕ ЛО

Но во жи во тот е по и на ков. Уба во 
ана ли зи ра сѐ, соз да ва сли ка во гла ва-
та, па по тоа пра ви што ќе пра ви.

- Те ре зи ја сум во хо ро скоп и са-
кам сѐ да из ме рам и сѐ пр во да 
ми би де во гла ва та. Пр во јас да 
си го доз во лам тоа, па по тоа сле-
ду ва ре а ли за ци ја. Мо ра сѐ да би-
де до бро ана ли зи ра но за да би-
де ус пеш но - до да ва ра ко ме та рот.
Скро мен е и по крај мно гу те ус пе-
си, ти ту ли, под ви зи, ду ри и се га, на 
за ле зот на про фе си о нал на та играч-
ка ка ри е ра, не знае за крај. Са ка 
нов по че ток. И по крај сѐ, не сме та 
де ка е сла вен, а ме сто тоа, ко га не-
кој го пер си ра, се чув ству ва ста-
ро. Ама не по ра ди се да та ко са ни ту 
по ра ди тоа што ја рас ит ну ва 40-та.
- Во ра ко ме тот не ма млад, стар. Ме 
нер ви ра ко га не кој ќе ре че стар или 
млад играч. Има до бар и лош играч. 
Не се при ја ву вам да пе ам на „Злат но 
сла веј че“, па да сум стар за тоа. Спор-
тот е на у ка, со одре ку ва ња од мно-

гу ра бо ти и по све ту ва ње на не го - го 
по ткре ну ва мал ку гла сот.

ЗНА ЕВ ШТО СМЕ НА ПРА ВИ ЛЕ 
ЗА МА КЕ ДО НИ ЈА КО ГА ВИ ДОВ 
КА КО НА ЦИ ЈА ТА ПЛА ЧЕ

Алу шов ски е и еден од нај о ми ле-
ни те ра ко ме та ри на пуб ли ка та. А таа, 
пак, не му му е со и грач. Са ка да ја ра-
ду ва и да се ра ду ва со неа. Најм но гу 
му пра ви ме рак ко га ќе изра бо тат до-
бра ак ци ја, ко ја ќе за вр ши со до бар 
гол, се ед но да ли не гов или на не кој од 
со и гра чи те, или, пак, до бра од бра на 
на гол ма нот. Не што што ќе ја кре не 
це ла та пуб ли ка на но зе. За не го игра-
та е цел еден филм, a ти мот ка ко ко-
ле ктив, за ед но со пуб ли ка та, е дел од 
тој филм, па се ра ду ва за се чиј ус пех.
- На те рен ра бо ти ме ос мис ле ни ак-
ции, но не ко гаш се из ле гу ва од тој 
шаб лон. Еве кон крет но, тај ма ут се 
зе ма за ти мот пси хич ки да се сми ри 

и на бр зи на да се ка же ка ко по на та-
му. Тоа изг ле да ха о тич но, но ко га, 
на при мер, Ли но ќе ка же „швед ско 
ле во“, ние зна е ме ко ја е таа ак ци ја. 
А пуб ли ка та е мно гу важ на, осо бе но 
во ра ко ме тот, да ва пот тик, бо дри и 
тол ку вли јае што двој но по ве ќе да-
ва ме од се бе - об јас ну ва Стев че.
По при ро да не е гор де лив, не се 
уди ра в гра ди, го из да ва со пру га-
та, ама ко га се ра бо ти за клу бот, 
за ре пре зен та ци ја та, за Ма ке до ни-
ја, то гаш гла ва та е ви со ко кре на та.
- Нај дра ги мо мен ти ми се ко га ил јад-
ни ци Ма ке дон ци се со браа на пло-
штад да нѐ поз дра ват. Ко га гле даш 
ка ко лу ѓе то пла чат од ра дост, ста ну-
ваш све сен кол ку си на пра вил за на-
ци ја та, за др жа ва та, за клу бот. А за да 
се ис пол ниш се бе си и дру ги те, тре ба 
ра бо та. За мо ја та по зи ци ја кри ло, пак 
ќе ре чам, нај важ на е упор на та ра бо-
та, исто кол ку и да имаш до бар зглоб, 
ра ка, до бар шут, па ѓа ње - зак лу чу ва.
Е, ар но ама, Алу шов ски не па ѓа. Кај 
не го па ѓа ат са мо го ло ви те.

За спор ти сти те ва жи де ка има ат свои ри ту а ли пред нат пре вар, де ка се су-
е вер ни. Са кав ме да чу е ме да ли и Стев че е од тој ков, но ико ни те во не го ви от 
уба во на ме стен дом ка ко да нѐ пре мис лу ваа. Ама не одо ле ав ме да пра ша ме.
- Имам ри ту ал пред нат пре вар. Уште од до ма, ко га ќе вле зам во авто мо-
би лот, ќе го до прам кр стот што ми е за ка чен на ре тро ви зо рот, ка ко и 
ико на та што ја имам. Во соб ле ку вал на пр во об ле ку вам де сен чо рап, па 
лев, па дес на па ти ка, па ле ва. Не сум су е ве рен и ве ру вам во Бо га, а тоа 
со ри ту а ли те е по ве ќе спорт ски, оста на ло со го ди ни те - приз на ва тој.

Имам ри ту ал, 
ама ве ру вам во Бо га



П
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сцена

Мо же би ќе зву чи чуд но, но за Ма-
ја Ки ки ри тко ва уште од ма ли но зе се 
зна е ло де ка ќе би де мо ден кре а тор, 
иа ко има ла ин те рес и за при род ни те 
на у ки. Ако то гаш ја пре че ку ва ла мај ка 
си од ра бо та во мо де ли што са ма та 
ги пра ве ла од ќе си ња за пра шок за 
пер е ње али шта, по тоа ги про у чу ва ла 
при род ни те на у ки за два та ин те ре си 
да ги спои во еден, се га за мо да та, 
ко ја ја пре тво ра во умет ност, им пре-
да ва и на сту ден ти те ка ко аси стент 
на Тех но ло шко-тех нич ки от фа кул тет 
при уни вер зи те тот „Го це Дел чев“ во 
Штип. Со мно гу љу бов им ги пре не-
су ва и искус тво то и зна е ње то. 
А тие не се ма ли, не по ра ди ше сте 

го ди ни ра бо та ка ко мо ден ди зај нер, 
ами мно гу по ве ќе по ра ди мно гу број-
ни те ко лек ции и кај нас и во странс-
тво. Нај но ва та воз бу да на ша та мод на 
кре а тор ка ја пре диз ви ку ва со ко лек-
ци ја та прет ста ве на на Мод ни от ви-
кенд во Скоп је. 

- Мо же би не сме има ле ба рок, но во 
ко дот се пак тој е дел од на ше то свет-

ско нас ледс тво - ве ли Ки ки ри тко ва.
Пре ку мо де ли те од но ва та ко лек-

ци ја, Ма ја не соз да ва са мо об ле ка. 
Трг ну ва од 1600 го ди на, се дви жи 
низ ви со ки те ба рон ски кру го ви, па 
од нив ги пре не су ва енер ги ја та и сти-

лот на жи во тот. Ко ри сти цвр сти и, ка-
ко што ве ли, те шки ма те ри ја ли ка ко 
бро ка тот, а во де ла та тој со гу бе ње 
на тек сту ра та пре ми ну ва во ле ле а ви 
сви ли, тан те ли. Во исто вре ме цвр-
сти на та ја утвр ду ва со би се ри. 

Мо дер на ба 
Пре ку мо де ли те од 
но ва та ко лек ци ја 
Ма ја Ки ки ри тко ва 
не соз да ва са мо 
об ле ка. Трг ну ва од 
1600 го ди на, се дви жи 
низ ви со ки те ба рон ски 
кру го ви, па од нив ги 
пре не су ва енер ги ја та 
и сти лот на жи во тот
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 рок на бај ка
- Лајт мо тив е злат на та лен та, пре ку 

ко ја се по вр за ни си те мо де ли. Во це-
ли от кон цепт глав на уло га игра свет-
ли на та. Пре ов ла ду ва ат ни јан си на бе-
ло то и не го ви от кон тра стен одб ле сок 
на цр на по вр ши на, „про ша ру ва ат“ 
злат ни „мо мен ти“, кои го сим бо ли зи-
ра ат сон че ви от ко ло рит - ве ли Ки ки-
ри тко ва.
Ко лек ци ја та со др жи 16 жен ски и 

еден ма шки мо дел. На же на та, ве ли 
кре а тор ка та, ѝ ја да ва це лос на та сло-
бо да во огра ни че ни от про стор, ко ја 
таа го кон тро ли ра. 

- Таа е остра, има за да ча да ја скро-
ти при ро да та на не шта та, а со тоа и 
да упра ву ва со неа - до да ва на ша та 
со го вор нич ка.
Пре зен ти ра ње то на но ва та ко лек-

ци ја е под др жа но од Ана Јор да но-
ва, ос но вач на про дук ци ската ку ќа 
„Лу ми на ри ме ди а“, а и од са ма та ку-
ќа. За бај ка та да би де комп лет на ги 
иско ри сти ја про сто рот и ду ша та на 
ви нар ни ца та „Сто би“ и работеа за ед-
но со искус ни про фе си о нал ци, но и 
со мла ди и мно гу на деж ни ама те ри. 

„Ани и Ди ми“, фо то граф ско сту дио 
што е ве ќе до ка жа но, ја ра бо те ше 
про фе си о нал на та фо то гра фи ја. Сте-
фан Со ко лов ски, пак, бе ше за дол жен 
за ра бот на та ат мо сфе ра и фо то гра-
фи ја та за ра бо ти те на и зад сце на-
та. Мо де ли те Ана Ка ла чо ска и Или ја 
Илов, кои се од по о дам на при сут ни 
во светот на мода та, пак, со ра бо ту-
ваа со мла ди те Ила ри ја Ки ри лов и 
Сан дра Јо ва нов ска, но ви но на деж-
ни ими ња. За ко лек ци ја та на ки тот го 
изра бо ти Ол ги ца Стој ков ска, а „Оли-
ве ти“ бе ше за дол же на за чев ли те. 

- Сту ди о то „Ди ор“ од Штип, или 
по кон крет но Зо ки Да ви тков, го на до-
пол ни це ло куп ни от изг лед со фри зу-
ра и шмин ка. Ко лек ци ја та екск лу зив-
но ќе се про да ва на веб-стра ни ца та 
„Ба стет Но ир“ - ве ли Ки ки ри тко ва.



Ц
Два фа кул те та од уни вер зи те тот „Го це Дел чев“, Тех но-

ло шко-тех нич ки от (ка те дра за мо ден ди зајн) и Фи ло зоф-
ски от, во ко про дук ци ја со ре жи сер ка та и про ду цен тка 
Ана Јор да но ва, ос но вач и из вр шен ди ре ктор на „Лу ми-
на ри ме диа“, ра бо тат на не се којд нев но ху ман, ин тер дис-
цип ли на рен и мул ти ме ди ја лен про ект од об ла ста на кул-
ту ро ло ги ја та и мо да та. Тие под го тву ва ат мод на ре ви ја и 
аук ци ја на жен ска ко лек ци ја од до на ци ја та на Еми ли ја и 
Ма ри ја Ку ку бај ски, до не се на од САД. 
Цел та е про мо ви ра ње на здрав је то кај бу бреж но бол-

ни те, из диг ну ва ње на све ста за зго ле ме на по тре ба од 
трансп лан та ци ја на бу брег од жив до нор во Ма ке до ни ја и 
ху ма ни тар на по мош за бу бреж но бол ни те, пре ку фи нан-
си ски средс тва и мо ти ви рач ка ли те ра ту ра.
Ка те дра та за ди зајн на уни вер зи те тот ра бо ти на кре а-

ции или ин тер вен ции ап ли ци ра ни на ви со ко е ле гант ни те 
фу ста ни од ко лек ци ја та про лет-ле то, со ак цен ти од мо ни-
ста и ве зо ви во со вре мен стил, до ни ра ни од на род ни те 
ра ко твор би на Лил ја на Ла киќ и член ки на ЗДМ.
Средс тва та од аук ци ја та ќе би дат на ме не ти за по до-

бру ва ње на ус ло ви те во цен три те за ди ја ли за во Скоп је 
и во Штип, чиј па ци ент бе ше пре ра но по чи на та та жр-

тва на бу бреж но за бо лу ва ње „лу-
пус не фри тис“, Еми ли ја Ку ку бај ска 
(1979-2006 г.). Оваа аме ри кан ско-
ма ке дон ска пи са тел ка, ху ма нист и 
ну три ци о нист, до сво ја та 27 го ди на 
до сто инс тве но и пол на со љу бов 
за жи во тот и за лу ѓе то се бо ре ше 
да про нај де лек и на уни вер зи те тот 
„Хар вард“ во САД и во Гер ма ни ја и 
во Ма ке до ни ја. Во чест на неј зи на та 
11-го диш на хра бра и вос хи ту вач ки 
инс пи ра тив на бор ба за спас од ди-
ја ли за, оваа ак ци ја е про дол жу ва ње 
на иде ја та и пра кти ка та за по до бру-
ва ње на ква ли те тот на жи ве е ње и 

кај бол ни те и кај оп шта та по пу ла ци ја, пре ку про мо ци ја на 
етич ки те вред но сти ка ко при мар на есте ти ка во „Еко ло ги ја 
на ду ша та“. Тоа е и ми си ја на нев ла ди на та ор га ни за ци ја 
ЕМАРИ, ос но ва на од Еми ли ја за ед но со неј зи на та мај ка 
Ма ри ја, во Ва шин гтон, Ар лин гтон, САД, во 2004 го ди на. 
Д-р Ма ри ја Еми ли ја Ку ку бај ска е до цент на штип ски от 

уни вер зи тет и пре да ва на Фи ло зоф ски фа кул тет. Дел од 
оваа ко лек ци ја ла ни таа пре зен ти ра на ме ѓу на род на кон-
фе рен ци ја на „Хар вард“, пре ку неј зи ни от на уч но и стра жу-
вач ки труд од об ла ста на кул ту ро ло ги ја та, мо да та и ети ка-
та ка ко есте ти ка.
Нас ло вот на про даж на та из лож ба на мо де ли те од САД 

е „27 ме та-ма те ри ја ли за квант на та би о е ти ка на Еми“, и тој 
со од вет ству ва на фас ци на ци ја та на Еми ли ја со кос мо ло ги-
ја та, чо ве ко ви те вред но сти и со здрав је то. 

- Мул ти ме ди јал на та ре ви ја е во ре жи ја на ин вен тив на та и 
фас ци нант на Ана Јор да но ва. Ди зај не ри те м-р Ма ја Ки ки ри-
тко ва, м-р Са ња Спа со ва и м-р Ван ѓа Ди ми три е ва, аси стен-
тки на Тех но ло шко-тех нич-
ки от фа кул тет, ќе ги из ло жат 
де зе ни те со кре а тив ни 
ин тер вен ции на сту ден ти 
на уни вер зи те тот. На ста-
нот ќе го отво ри де кан ка та 
доц. д-р Ве не та Сре брен-
ко ска, а д-р Ку ку бај ска ќе 
ја прос ле ди из лож ба та со 
свои ми ни-есеи, дел од 
неј зи на та нај но ва кни га „27 
ме та-тек сто ви за Еми“ - ве-
лат про фе со ри те.
Мод на та ре ви ја со аук-

ци ја та ќе се одр жи во Мул-
ти ме ди јал ни от цен тар на 
уни вер зи те тот „Го це Дел-
чев“ во Штип, на 24 април 
2013 го ди на, во 18 ча сот. 

здравје, мода и етика

„За Еми ли ја уба ви на та е до бри на“
Цел та е про мо ви ра ње на 
здрав је то кај бу бреж но 
бол ни те, из диг ну ва ње на 
све ста за зго ле ме на по тре ба од 
пресадување бу брег од жив 
до нор во Ма ке до ни ја и ху ма-

ни тар на по мош за бу бреж но бол-
ни те, пре ку фи нан си ски средс тва 
и мо ти ви рач ка ли те ра ту ра

 Ху ма ни тар на мод на ре ви ја -
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АН ТИЧ КА ТА МА ГИ ЈА 
НА СТО БИ ПРЕС ЛИ КА НА

Ба рик е всуш ност ма ло др ве но бу ре од 225 ли три, ама име то уба-
во му лег на ло за вин ски по друм, па си оста на ло та ка. По дру мот на 
„Сто би“ е дел од ви нар ни ца та, ама за бо ден в зем ја. Ем тра ди ци о на-
лен, ем мо де рен. Ја из ма мил мај стор ска та ра ка да го пре не се не го 
во ви но то и во ту ли те, во ба ри кот и во рас ко шот од тра ди ци ја, ве ра 
и ар хи те ктон ско со вр шенс тво
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На ви но то му тре ба љу бов исто ка ко и на чо ве кот, за 
од од лич но да ста не со вр ше но. Во ви нар ни ца та „Сто би“ 
зна ат ка ко се пра ви тоа и за тоа го на пра ви ле нај у ни кат ни-
от ба рик на овие про сто ри. Та му ја чу ва ат за нив ска по-
це на та на пи вка, на то че на во да бо ви бу ри ња, зад двер ски 
пор ти, де вет ме три под зем ја, ме ѓу дел кан ка мен и др во, 
под цр ков ни сво до ви на де на ти на ма сив ни стол бо ви. Та-
ков е вин ски от по друм на Сто би. Вр зал во се бе при каз ни 
на то пе ни со тра ди ци ја што се про те га од пр во то бу ре до 
ар хе о ло шко то на о ѓа ли ште на не кол ку ки ло ме три по на та-
му. Или, пак, „Сто би“ ја из ма мил мај стор ска та ра ка да го 
пре не се не го во ви но то и во ту ли те, во ба ри кот и ве ра та, 
во тра ди ци ја и ар хи те ктон ско со вр шенс тво.

ЕМ ТРА ДИ ЦИ О НА ЛЕН, ЕМ МО ДЕ РЕН

Ба рик е всуш ност ма ло др ве но бу ре од 225 ли три, ама 
име то уба во му лег на ло за вин ски по друм, па си оста на ло 
та ка. По дру мот на „Сто би“ е дел од ви нар ни ца та, ама за-
бо ден в зем ја. Ем тра ди ци о на лен, ем мо де рен.
Про е ктот за ба ри кот го на пра ви ла ар хи те ктот Ве ра Же-

жељ од „Бе тон“, во де на од ви зи ја та на ин ве сти то рот и од 
сво ја та умеш ност да ја до ло ви тра ди ци ја та. Му да ла ду ша, 
го об ла го ро ди ла да рас ка жу ва по ед на вин ска при каз на, 
исто ка ко што таа нам ни ја рас ка жа неј зи на та при каз на за 
гра де ње то на ба ри кот.

- За ми нав за Ве ро на, во мес но ста Со а ве, це ла та со не-
прег лед ни лоз ја и ви нар ни ци. Се ко ја од тие ви нар ни ци си 
има ше сво ја при каз на. Ре шив ме и на ши от ба рик да има 
сво ја при каз на, па пред ло жив ме ба ри кот во „Сто би“ да 
има сво до ви ка ко на ши те пра вос лав ни цр кви. По кри вот 

е на де вет ме три ви си на над про сто рот од 900 ква драт ни 
ме три, ка де што сто јат боч ви те и ба ри ци те. Про е кти рав-
ме осум ка ло ти и че ти ри ци лин дрич ни фор ми цен трал но 
по ста ве ни, но се ни пре ку пан да ти фи те и лач ни те гре ди до 
шест сло бод ни и де сет уто пе ни стол ба во ѕи до ви те, се кој 
со свој по ста мент и ка пи тел - ја поч ну ва ар хи те ктот сво ја-
та при каз на ка ко го на пра ви ле ба ри кот.
Освет лу ва ње то е по себ но до жи ву ва ње, кое до со вр-

шенс тво ја до пол ну ва це ла та сли ка на древ на ма ги ја. Ка ко 
се кој зрак свет ли на да кра де по еден здив од се кој по се-
ти тел-на мер ник, по ед на гол тка од нај у ба ви те ви на.

- Ка пи те ли те и по ста мен ти те ни пос лу жи ја за по ста ву ва-
ње све тил ки што од ниг де не се гле да ат, а да ва ат раз лич ни 
свет лос ни ефе кти. Та кви се и под ни те све тил ки што фр ла-
ат сно по ви свет ли на на рел јеф ни те ка ме ни ѕи до ви - об јас-
ну ва Же жељ.
Е, ѕи до ви те се при каз на во при каз на та. По себ на епи зо-

да во фил мот. Го ле ми те ѕи до ви, го ле ми идеи и уште по го-
ле ми за фа ти.

- На нив вмет нав еле мен ти од ѕи да ри ја, и тоа по ур нек 
од на ше то ар хе о ло шко на о ѓа ли ште Сто би. Вгра див два-
па ти по три ре да ѕи да ри ја од спе ци јал но на пра ве на тен ка 
дол га ту ла. На ѕи дот по крај кој се дви жат по се ти те ли те на 
ба ри кот има че ти ри ни ши ка ко оние од Сто би, кои са кав-
ме да ги про мо ви ра ме - до пол ну ва ар хи те ктот.

КА МЕН ПО КА МЕН ДО ВИ СТИН СКА МАЈ СТО РИ ЈА

Да се из ѕи да ка ме нот е ви стин ска мај сто ри ја, а неа нај-
до бро ја зна ат мај сто ри од Ма ла Прес па. Си те ка ме ња ги 
дел ка ле и ре де ле еден по еден. Це ли 550 ква драт ни ме-
три под цр вен ка ко ви но то.

- По дот е од зла ти бор ски цр ве но-сив ка мен. Са кав да 
изг ле да ка ко да е га зе но врз не го. Во Ма ке до ни ја не ма 
тех но ло ги ја за та ква обра бо тка, па ра бо та та бе ше за вр-
ше на во Ита ли ја. Та ка до бив ме под од ка ме ни пло чи со 

Во ба ри кот са кав-
ме да го вне се ме 
Сто би, не го ва та 
ду ша, тра ди ци ја 
и ар хи те кту ра. И 
ус пе ав ме. Ги спо ив ме тра ди ци ја та и 
мо дер на та тех ни ка и го на пра вив-
ме нај у ни кат ни от вин ски по друм на 
овие про сто ри

Ве ра Же жељ, 
ар хи тект
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раз лич на го ле ми на, со из ли те ни ра бо ви, а одоз го ра из-
маз не ти, ка ко кал др ма та во Ста ра та скоп ска чар ши ја - се 
при се ту ва на ша та со го вор нич ка.
Во ба ри кот од око лу 900 ква драт ни ме три има око лу 

450 боч ви и бу ри ња, на ре де ни ам фи те а трал но по го-
ле ми на, во фор ма на бу ква та П. Стег на ти со че лич ни те 
обра чи се пре то пу ва ат со ка ме нот на о ко лу. За да се до-
бие впе ча ток де ка во ба ри кот вле гу ва те ка ко во по друм, 
про сто рот ка де што се по ма ли те боч ви и бу ри ња е спу-
штен со не кол ку ска ли над кои во по ви со ки от дел до ми-
ни ра ат го ле ми те ска пи боч ви од 5.000 ли три. Тој дел, ви-
зу ел но пре ку ви сеч ка стак ле на пре гра да, се на до вр зу ва 
со ено те ка та на дол но то ни во и со со ба та за де гу ста ци ја 
над неа. Ту ка, на по ли ци те од ено те ка та, ле жат 16.500 ши-
ши ња ви но.

- Го лем пре диз вик бе ше и кре и ра ње то на над во реш ни-
от изг лед и вле зот во ба ри кот, а да не се на ру ши це ли на та 
на фа сад но то ре ше ние на комп ле ксот. Вле зот го по тен-
ци рав со ка мен и др во, ма те ри ја ли што до ми ни ра ат во 
вна треш но ста. Ту ка е про е кти ра на др ве на стреа, со го ле-
ми др ве ни пор ти под неа, и про зо рец со го ле ми др ве ни 
лиз гач ки ка па ци над неа, вмет на ти во ѕи да ри ја та од ка мен. 
А ка ко фи ниш, над про зо ре цот е ло го то на ви нар ни ца та 
„Сто би“, из ле а но во брон за - ве ли Же жељ.

И УМЕТ НОСТ И ТЕХ НИ КА

Во це ла та таа реп ли ка на ста ри на и тра ди ци ја се пак не 
мо же ло и без мо дер на та тех ни ка, оти на ба ри кот му тре-
ба спе ци јал на ми крок ли ма. Влаж но ста мо ра да би де 75-
80 про цен ти, а тем пе ра ту ра та и во нај го ле ми те го ре шти-
ни да не пре ми не од 14 до 17 Цел зи у со ви сте пе ни.
Ба ри ци те обич но се во по друм, за тоа и се ви ка ат вин-

ски по дру ми. Но овој е пра ктич но нав ле зен во зем ја и са-
мо не го ва та се вер на стра на се гле да од те рен, со зе лен 
по крив од зем ја, тре ва и ни ски рас те ни ја. 

- За одр жу ва ње на тем пе ра ту ра та е на пра вен еден спе-

ци ја лен и мно гу спе ци фи чен на чин на ла де ње на ка ло ти-
те од ба ри кот што до се га, кол ку што зна е ме ние, го не ма 
ка ко тех нич ко ре ше ние за по стиг ну ва ње ми крок ли ма во 
ба рик. Тоа е си стем од цев чи ња низ кои струи сту де на 
во да што ги ла ди ка ло ти те, но без по ја ва на кон ден за ци ја. 
Се то ова за нас бе ше ви стин ски пре диз вик за од нас да 
из ле зе це ло то на ше ин же нер ско уме е ње, и во тех нич ка и 
во естет ска смис ла. Сѐ што е вна тре и над вор во овој об-
јект од др вен ма сив го ди зај ни рав со ко ле ги те од за на ет-
чи ски от по гон на „Бе тон“, ка де што и се изра бо ти ја - ве ли 
Же жељ, не кри еј ќи кол ку се над гра ди ла со овој про ект, и 
по крај неј зи но то 30-го диш но искус тво ка ко ар хи тект, по-
ра ди што е и емо тив но вр за на за не го.
Ен те ри е рот на ба ри кот го поч на ла во сеп тем ври 2009 

го ди на, а об је ктот е це лос но за вр шен на 15 октом ври 
2011 го ди на. От то гаш се кој мал ба рик вр зу ва по еден на-
мер ник. Му рас ка жу ва при каз на. Пи вка ка ко руј но то, топ-
ла ка ко тра ди ци ја та, ста ра ка ко Сто би.



Љубовта кон здравата храна и желбата да ги 
задоволиме барањата на нашите ценети пот-
рошувачи со иновативни здрави производи се 
движечката сила на Виталиа изминативе години. 
Успешното следење на најновите трендови во 
здравата храна, експертизата, долгогодишното 
искуство и постојаното воведување на нови и 
уникатни ингридиенти со предзнакот “ здраво и 
корисно за човечкиот организам”,  ја движат Ви-
талиа секогаш да биде чекор понапред. Токму 
на почетокот на годината, во која ја прославува-
ме 20 годишната успешна приказна за здравата 
храна со која градиме здрави генерации, ви ја 
претставуваме новата линија на производи:

Vitalia  Sweet Stevia е 100% приро-
ден и здрав засладувач кој потекнува од 
растението Stevia rebaudiana, познато 
како “сладок лист“ употребуван од страна 
на индијанските племиња пред повеќе од 
стотици години токму поради своите извон-
редни карактеристики.

Vitalia Sweet Stevia е единствената без-
калорична природна алтернатива за белиот 

шеќер со 0 калории, 0 шеќери, без вештачки 
засладувачи и низок гликемиски индекс што го 
прави овој производ идеален за диетална исхра-
на. Како резултат на безкалоричноста, единстве-
ниот вкус и природната слаткост се препорачува 
за намалување на телесната тежина , за сите оние 
кои сакаат витка фигура , за дијабетичари и луѓе 
со кардиоваскуларни нарушувања. Засладете 
ги вашите напитоци и десерти со Vitalia Sweet 
Stevia и уживајте во омилените слатки вкусови, но 
отсега со многу помалку калории. 

1 кафена лажичка Vitalia Sweet Stevia заменува 

2 кафени лажички бел шеќер или 15,4 калории. 
Само со едноставно засладување на чајот, 
кафето, свежо цедените сокови и останатите 
напитоци со Vitalia Sweet Stevia драстично ќе го 
намалите неделниот внес на калории.

ЧИА  - супер семе со извонредни 
карактеристики. Познато е уште 
од времето на древните култури 
ипретставувало значаен извор на 
енергија на Маите и Инките. Поради 
извонредните карактеристики на 
семето Маите му го дале називот 
“Chia” што значи “Сила”. Чиата е 
најбогатиот растителен извор на 
Омега-3 масни киселини ( дури 

30%), Омега-6 масни киселини 
(10%), протеини и моќни антиокси-

данси. Ова “супер семе” како што го наре-
куваат нутриционистите е одличен извор на 
есенцијалните минерали  фосфор, манган, 
калциум и цинк), a содржи и висок процент 
на диетални влакна. Со негово редовно кон-
сумирање ќе почуствувате зголемено ниво на 
енергија и подобрено расположение, подобре-
на концентрација, работна способност и појасно 
размислување. Богатството од Омега-3 масни 
киселини влијае на намалување на високиот 
крвен притисок и намалување на холестеролот 
во крвта. Позитивно влијае во одржување здрави 
коски поради висок процент на калциум, една 
лажица семе од чиа содржи исто количество на 
калциум како две чаши млеко. Високиот процент 
на диетални влакна (растворливи и нераствор-
ливи) во семето од чиа позитивно влијае при 
дигестија на храната, перисталтиката на цревата 

и го елиминира про-
блемот со опстипација, 
а исто така позитивно 
влијае во одржување 
здрава телесна тежина и 
витка фигура.

А, за љубителите на 
слатките задоволства 
Кранчи мусли со темно 
чоколадо и Гранола бар со кикирики, збогатени 
со семе од чиа.

Кранчи  мусли со темно чоколадо и чиа се 
супер вкусна и здрава комбинација 
од кркави житарици, семе од чиа, 
темно чоколадо, зебра стапчиња и 
чоколаден корнфлекс за исклучи-
телно и единствено уживање. Тие 
се природен извор на нутритивни 
материи неопходни за активен ден. 
Благодарение на богатството од 
диетални влакна позитивно влијаат на 
дигестијата на храната и забрзување 
на метаболизмот. 

Вашите омилени гранола барови отсега и со 
нов вкус - Гранола  барови со кикирики и чиа.

Совршената ком-
бинација на овесни 
снегулки, семе од 
чиа, кикирики и мед 
засладени со кафеав шеќер. 
Крцкава, здрава и вкусна ужинка за секој дел од 
денот.

Виталиа – 20 години вљубени 
во здравата храна

Нова природна супер енергија 
од Виталиа за оваа пролет

Др Нела Деспотовска 
– нутриционист од 
Виталиа компанија 

лидер за здрава храна
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дома

раз у ба ву ва ње на до мот
ПРО ЛЕТ НО

Ка ко да го осве жи ме про сто рот во кој 
жи ве е ме без го лем на пор, ин ве сти ци ја 
или тро ше ње мно гу вре-
ме? Ар хи тек тка та Ви кто ри ја 
Бу ди мов ска-Ска ри че ва нѐ 
со ве ту ва ка ко да на пра ви ме 
про лет но осве жу ва ње на 
до мот во не кол ку по те зи

Осве жу ва ње со 
ин тен зив ни нијанси

Мис ли те де ка тре ба ста ри от ме бел да се за ме ни со 
нов? Пог лед не те кол ку уба ва про сто ри ја за дне вен пре-
стој се до би ва со осве жу ва ње. Др ве на та кон струк ци ја 
од фо тел ји те и клуб-ма са та тре ба да се бај цо ва ат и ла ки-
ра ат, а та па ци рот да се за ме ни со нов во ин тен зив на бо ја 
по ваш вкус. Се ка ко, до пол ни тел на де ко ра ци ја се пер ни-
чи ња та, кои се во раз ни бои и ди зај ни. А ста ри от пла кар 
по крај ѕи дот не се ни за бе ле жу ва.

Об ло га и 
но ви по ли ци
Што мо же те да про ме ни те во ва ша та днев на со ба 

со ма ла ин ве сти ци ја? Ѕи дот кај што е по ста вен те ле-
ви зор мо же да се об ло жи со таб ли об ла го ро де на 
ивер ка во те мен тон. На тој на чин ќе ги при кри е те си-
те каб ли што се ко гаш ни пре чат. На не го мо же да се 
по ста ват по ли ци во по све тол тон. И, се ка ко, ефект но 
свет ло и ми ни-укра си.

Игра со бои на 
ѕи до ви и со сли ки
За оние што ве ќе има ат мо де рен ме бел, а са ка ат 

да вмет нат не ко ја ма ла про ме на за да ја раз би јат мо-
но то ни ја та на сопс тве ни от пог лед до вол но е еден од 
по стој ни те ѕи до ви да го обо јат со ин тен зив на тем на 
бо ја, или, пак, да по ста ват не кој де зе ни ран та пет. Мо-
же и ста ри те сли ки што го кра сат до мот да ги за ме ни-
те со но ви или, пак, со цр но-бе ли фо то гра фии од ва-
ши про фи ли. Се га се во мо да. Ста ри те сли ки, се ка ко, 
за чу вај те ги. Си гур но еден ден по втор но ќе ги кра сат 
ва ши те ѕи до ви.



вкусови

ВИ НО И СИ РЕ ЊЕ ЗА 
игра со се ти ла та
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Ви но то и си ре ње то отсе ко гаш би ле со-
вр ше на ком би на ци ја. Но таа ком би на ци-
ја тре ба да се по го ди, оти де нес има тол-
ку мно гу ви на и тол ку мно гу си ре ња, а за 
вку со ви те и да не збо ру ва ме. Ос но ви те за 
ком би ни ра ње ви но и си ре ње по а ѓа ат од 
не кол ку ед но став ни пра ви ла, кои ни ги 
откри ва ат од ви нар ни ца та „Сто би“

Лес но ви но оди по до бро со лес но си ре ње, 
до де ка по стру ктур ни ви на одат со по те шки 
си ре ња, би деј ќи по те шки те си ре ња мо жат да 
го надв ла де ат ви но то до кол ку е тоа по лес но 
или, пак, вку сот на си ре ње то во оп што да не 

се по чув ству ва до кол ку ви но то е стру ктур но. 
Кол ку е по со ле но си ре ње то, тол ку ви но то 
тре ба да би де со по ин тен зив на аро ма и те ло, 
а со што по за чи не то си ре ње оди ви но со што 
по и зра зе на овош на аро ма. Твр ди ка шка ва ли, 
ка ко пар ме за нот, ба ра ат ви но со по и зра зе ни 
та ни ни, по че сто цр ве ни ви на, до де ка по лес-
ни и по кре ма сти си ре ња, по до бро одат со 
ви на со по го ле ма ки се лост, ка ко бе ли те ви на.
След ни ве пре по ра ки се ве ќе про ве ре ни и 
до ка жа ни ка ко од лич ни. Но, ве лат, вку сот не-
ма при ја те ли, за тоа сло бод но екс пе ри мен-
ти рај те со ва ши ком би на ции и на пра ве те си 
ваш иде а лен спој.

Га лич ки ов чи 
ка шка вал и 
„ка бер не со ви њон“
Стар пол но ма сен ка шка вал, ка-

ко до бро пре поз нат ли ви от га лич ки 
ов чи ка шка вал, из во нред но од го-
ва ра со ви но на пра ве но од сор-
та та на гроз је ка бер не со ви њон. 
На оваа иск лу чи тел на ком би на ци ја 
те шко мо же да се оста не рам но ду-
шен. Соз да ва чув ство на полн вкус, 
кој за мо мент пра ви сли ка на ужи-
ва ње во ми ри ја да вку со ви. Ви стин-
ска кла си ка.



’Рче ли
Тре ба ат ти ква, ше ќер, во да и ши ра, но и мно гу љу-

бов и умеш ност за да се соз да де сла тко то ’рче ли. По 
ба би ни ре цеп ти. И по на та му ќе беа под за бо ра ве ни 
ако спе ци ја ли те тот од ти ква не се нај де ше на ме ни то 
на ре сто ра нот во ви нар ни ца та „Сто би“. За тра ди ци ја та 
да нѐ по тсе ти де ка од да ро ви те на при ро да та ма ги ја на 
вку со ви се соз да ва.
Овој ви стин ски пре диз вик за вку сот, ве лат, го под-

го тву ва ат ко га ќе из лу пат ти ква, а по тоа ќе ја исе чат на 
ма ли коц ки. На стра на ста ва ат во да и ши ра да зо ври јат 
за ед но. Отка ко ќе зо ври јат, до да ва ат ше ќер. На ки ло-
грам ти ква оди ки ло грам ше ќер. 
Ти ква та ја ва рат око лу два-три ча са. Са дот со сва ре-

на та ти ква го по кри ва ат со влаж на кр па и го оста ва ат да 
стои де сет ча са по сте пе но да се ла ди. Сла тко то се со-
би ра во тег ла и се чу ва во сту де на про сто ри ја.
Се ко ја тег ла, нов пре диз вик.

Сла тко и со ле но - 
„ро кса на“ и ро кфор
На ро кфор-си ре ње то, ка ко по со ле но, по треб но му е 

по о вош но и бла го ви но, нај че сто „ку ве“ од сор ти те вра-
нец, ка бер не и мер ло, ка ко и ви но то „ро кса на“. Сла тко ста 
на ви но то се не у тра ли зи ра со со ле но ста на си ре ње то и 
соз да ва ин тен зи вен, но хар мо ни чен вкус.

Мла до коз јо си ре ње 
и „’рка ци те ли“ за илу зи ја
Мла до коз јо си ре ње од лич но се ком би ни-

ра со ви но до би е но од сор та та гроз је ’рка-
ци те ли. Оваа ед но став на ком би на ци ја од 
све жи вку со ви на ско кот лив на чин си по и-
гру ва со се ти ла та, ве лат екс пер ти те за ви но. 
Овој спој отво ра до пол ни тел на аро ма, ко ја 
соз да ва ин три гант но чув ство и илу зи ја де ка 

тоа што го ја де ме и пи е ме е 
ди скрет но за чи не то со свеж 

бел пи пер, што, пак, пра ви 
иск лу чи те лен фи ниш.

СЛАТКО............................



Фи ле ри те нај че сто се ко ри стат за обем и об ли ку ва ње на 
кон ту ра та на ус ни те, по пол ну ва ње по врш ни и дла бо ки брч-
ки, об ли ку ва ње на но сот, ја бол чи ци те, бра да та, по пол ну ва-
ње раз лич ни ви до ви луз ни (на при мер од ак ни), ли фтинг на 
оч ни те ка па ци... При вре ме ни те фи ле ри, об јас ну ва д-р На-
та ша Те ов ска-Ми трев ска, дер ма то ве не ро лог во „Ре-Меди-
ка“, обез бе ду ва ат трај ност на ефе кти те од 2 до 12 ме се ца, 
а со др жат глав но хи ја лу рон ска ки се ли на и најм но гу се ко-
ри стат оти се без бед ни. По лу трај ни те фи ле ри да ва ат ефект 
од 1 до 5 го ди ни, а пер ма нент ни те не се раз гра ду ва ат.

ЗО ШТО ДА ГИ БА РА МЕ ПРИ ВРЕ МЕ НИ ТЕ ФИ ЛЕ РИ?

- При вре ме ни те фи ле ри што ги упо тре бу ва ме има ат по-
мал ку и при вре ме ни и не са ка ни ефе кти (осо бе но оние што 
со др жат хи ја лу рон ска ки се ли на), до де ка при ап ли ка ци ја на 
пер ма нент ни те и по лу пер ма нент ни те има ви сок ри зик од 
фор ми ра ње гра ну лом, тип ту ѓо те ло и дру ги комп ли ка ции. 
Од дру га стра на, мо да та за фор ма та и за го ле ми на та на ус-
ни те се ме ну ва на се кои пет го ди ни, па та ка се ме ну ва ат и 
жел би те на па ци ен ти те. Ко га ќе се ап ли ци ра по сто јан или 
по лу по сто јан фи лер не мо же да се ин је кти ра друг, би деј ќи 
не се истра же ни мож ни те ре ак ции ме ѓу нив. То гаш не мо-
же да се иско ри стат пред но сти те на ус пе си те на 
мо дер на та на у ка и но ви те тех но ло гии 

нега
Подм ла ду ва ње и по мал ку 
брч ки и луз ни со фи ле ри

Д
- ве ли д-р Те ов ска-Ми трев ска.
При ме на та на трај ни и по лу трај-
ни фи ле ри е огра ни че на, а во 
мно гу др жа ви нив на та упо тре ба 
е за бра не та, по ра ди се ри оз ни-
те не са ка ни ефе кти.

АП ЛИ КА ЦИ ЈА И РЕ ЗУЛ ТА ТИ

Пред те ра пи ја та ле ка рот пра-
ви кон сул та ти вен прег лед за да 
се пре ци зи ра на чи нот на ап ли-
ци ра ње и ре ша ва ње на проб-
ле мот. По не ко гаш тре ба ком би ни ра ње фи лер со друг 
вид те ра пи ја (на при мер ин је кти ра ње бо ту ли нов то-
ксин или ме зо те ра пи ја). 

- Ли це то се чи сти од шмин ка та, се де зин фи ци ра, 
се на не су ва анал гет ски крем или се да ва ане сте зи-
ја, осо бе но при трет ман на ус ни те и пре де лот око лу 
нив. По тоа про из во дот се ин је кти ра во ко жа та. Те ра-
пи ја та трае око лу 20-30 ми ну ти, по што мо же да про-
дол жат се којд нев ни те об вр ски на па ци ен тот. Пр ви те 
кон тро ли се за ед на не де ла, за лес ни до ко рек ции за 
оп ти ма лен ре зул тат - об јас ну ва на ша та со го вор нич ка.
Ре зул та ти те од те ра пи ја та се вид ли ви вед наш по 
неј зи но то за вр шу ва ње, но оп ти мал ни от ре зул-
тат е по на ма лу ва ње то и ис чез ну ва ње то на ото-
кот, цр ве ни ло то, евен ту ал ни те хе ма то ми, што се 
слу чу ва по ед на или две не де ли од те ра пи ја та.
Ина ку, не са ка ни те ефе кти за ви сат од ти пот на про из-
во дот и од ве шти на та на ле ка рот. Нај че сти те од нив се 
при вре ме ни: цр ве ни ло, оток и хе ма то ми, кои ис чез ну-
ва ат спон та но по не кол ку де на. Кај не кои од про из во-
ди те по стои ри зик од алер ги ска ре ак ци ја, фор ми ра ње 
гра ну ло ми, ци сти и апс цес.

Д-р На та ша 
Те ов ска 

-Ми трев ска
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Дер мал ни те фи ле ри се суп стан ции 
од при род но или син те тич ко по тек ло, 
на пра ве ни за ин је кти ра ње во ко жа та, 
за да ги по пол нат брч ки те, да ја из маз-
нат кон ту ра та на ли це то, а им да ва ат 
и во лу мен на ус ни те. Со нив се пра ви 
и ко рек ци ја на раз лич ни де фе кти на 
ли це то и на те ло то. Фи ле ри те се по-
де ле ни на три ви да, спо ред трај но ста 
на ре зул та тот од те ра пи ја та






