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За почеток...

Ус пех е...

Да го по бе диш стра вот од ане сте зи ја и на опе
ра ци ја да вле зеш пос по ко ен. Да ги пре поз на еш 
бол ки те во ра ка та, па со ле ка рот да ре а ги ра те 
на вре ме за да се за чу ва неј зи на та функ ци ја. Или 
на вре ме да ја откри е те про ме на та во те ло то, да 
про ве ри те да ли ста ну ва збор за рак, а ако е, да 
го из ле ку ва те. За овие ус пе си до кто ри те има ат 
ре цеп ти.

Ус пех е да да ру ваш крв, па со дел од се бе да спа
сиш жи вот. Да ги по чи ту ваш и лу ѓе то и жи вот ни те, 
да учиш од друж ба та со нив. 
Да на у чиш да жи ве еш со при ро да та, да ужи ваш 
со неа. Или ко га ќе се нур неш во дла бо чи ни те на 
при род ни те уба ви ни и ќе го откри еш не до пре но то. 
А од при род ни те да ро ви да соз да ваш умет ност. 
Ко га на нај до бри от гол ге тер ќе му од бра ниш 
де сет шу та на еден нат пре вар, а со те бе ќе се ра
ду ва ат и ко ле ги те и тво јот тим  се мејс тво то, пуб ли
ка та, це ла на ци ја. 

Ус пех е ко га од ма ке дон ско гроз је ќе на пра виш 
ма ке дон ско ви но, а од не го свет ски бренд. 
И да им пр ко сиш на го ди ни те и се ко ја на ред на да 
ти е сè по у ба ва. И да са каш да соз да ваш. Ус пех е 
и да се ра ду ваш на ту ѓи те ус пе си. 
Ама ни што од ус пе хот ако е без ме рак. Тој е глав
на та со стој ка на ре цеп тот за да би де твој, за ед
нич ки, се чиј и ви стин ски. Ме ра кот ги спо ју ва ви
стин ски те де ла и ус пе си, а „Ре ви та“ и во овој број 
ус пеш ни те ги спо ју ва со си те нас.
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Анестезијата несомнено
предизвикува страв кај
пациентите. Што најче
сто прашуваат пред ин
тервенцијата?

- За ед но се пра шу ва ме. Пра шу-
ва ме и ние, пра шу ва ат и тие. Тоа е 
ко му ни ка ци ја со ко ја се стек ну ва до-
вер ба, а таа е мно гу важ на. Ние пра-
шу ва ме за здрав стве на та со стој ба, 
алер ги и те, за прет ход ни опе ра ции, 
искус тва со ане сте зии. Тие, пак, ка ко 
дејс тву ва, ка ко ќе по ми ну ва, ка ко ќе 
се бу дат до кол ку ста ну ва збор за це-
лос на анал ге зи ја. Ко га ста ну ва збор 
за спи нал на или епи ду рал на ане сте-

зи ја, ко га па ци ен тот е бу ден, нај че-
сто пра шу ва ат да ли мо же да има ат 
трај но оште ту ва ње од неа.

На ша та ра бо та е тим ска. Се ко гаш 
се поч ну ва со под го то вка, про це на, 
раз го вор со па ци ен тот. Ане сте зи о ло-
ги ја та е ка ко ме ди ци на во ма ло. Ние 
ги сле ди ме про ме ни те на ра бо та та 
на ср це то, ди ше ње то, бу бре зи те... 
За нас сѐ е бит но, а тоа зна чи и пси-
хич ка та со стој ба на па ци ен тот. Си те 
па ци ен ти во одре де на ме ра се исп-
ла ше ни. Но со до бар раз го вор, под-
го то вка, об јас ну ва ње, тие проб ле ми 
ги над ми ну ва ме.

 Којаеразликатамеѓуепидурал
ната и спиналната анестезија и
зоштосеизбираатнаместоцелос
ната?

- Спи нал на та ане сте зи ја е вмет ну-
ва ње ло ка лен ане сте тик и анал ге тик 
во спи нал на теч ност во спи нал ни от 
про стор на ’рбет ни от столб, во иста-
та онаа што ја има и око лу мо зо кот. 
Неј зи на та пред ност е што дејс тву ва 
вед наш, та ка што за 5-10 ми ну ти по 
ане сте зи ра ње то ко ле ги те-хи рур зи 
мо же да поч нат да ра бо тат. Епи ду-
рал на та, пак, нај че сто ја ко ри сти ме 
за обез бо лу ва ње во тек и по опе ра-
ци ја, а во аку шерс тво то најм но гу за 
обез бо лу ва ње при спон та но по ро ду-

Д-Р ЗВОН КО КР СТЕВ СКИ

Прин цип ни е па ци ен тот 
да не чув ству ва бол ка

Ане сте зи ја та, опи вка што се до би ва пред ле кар ска 
ин тер вен ци ја, ре тко кој па ци ент го оста ва спо ко ен. 
До тол ку по ве ќе што за неа се ши рат и ни за ми то ви. 
За стра во ви те од ане сте зи ја, со вре ме ни те опи ва ња 
и за нив на та при ме на кај нас раз го ва рав ме со 
д-р Звон ко Кр стев ски, шеф на од де лот за ане сте зи ја 
во „Ре-Ме ди ка“. Ане сте зи о ло гот и ле кар на пр ви от 
пре тсе да тел на не за вис на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, 
Ки ро Гли го ров, сво ја та сми ре ност им ја пре не су ва 
и на па ци ен ти те
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ва ње. Епи ду рал ни от ка те тар се по-
ста ву ва во еден те сен про стор пред 
спи нал ни от и низ не го раз ре де ни-
от ло ка лен ане сте тик и анал ге тик се 
ап ли ци ра пре ку спе ци јал ни пум пи и 
по 20-30 ми ну ти се по стиг ну ва обез-
бо лу ва ње. Епи ду рал на та и спи нал на-
та ане сте зи ја се ви ка ат и ре ги о нал-
ни ане сте зии, би деј ќи обез бо лу ва ат 
одре ден по го лем ре ги он од те ло то. 
Пред ност е што па ци ен тот е бу ден. 
Тоа, се ка ко, кај нас најм но гу го по-
са ку ва ат ид ни те мај ки, кои се по ро-
ду ва ат со цар ски рез и кои уште во 
те кот на опе ра ци ја та го гу шка ат сво-
е то бе бе.

Кај оп шта та ане сте зи ја со при ме-
на на ин тра вен ски или ин ха ла тор-
ни ане сте ти ци комп лет но се од зе-
ма ат све ста и одре де ни реф ле кси, 
со што го зас пи ва ме па ци ен тот, се 
обез бе ду ва диш ни от пат и па ци ен тот 
се вен ти ли ра пре ку ане сте зи о ло шка-
та ма ши на. При ме на та на син тет ски 
опи ја ти, хип но ти ци и му скул ни ре ла-
ксан ти мо же да про ду ци ра лес но га-
де ње, по вра ќа ње и ма мур лак отка-
ко ќе го раз бу ди ме па ци ен тот на 
кра јот од ин тер вен ци ја та.

Ка ква ане сте зи ја ќе се из бе ре 
за ви си од по ве ќе фа кто ри, од ти пот 
опе ра ци ја, од па ци ен тот, од не го ва та 
здрав стве на со стој ба. Ане сте зи о ло-
гот го из би ра нај со од вет ни от вид за 
ане сте зи ја за се кој па ци ент по е ди-
неч но и му го об јас ну ва из бо рот на 
па ци ен тот со си те пред но сти и мож-
ни не са ка ни ефе кти и комп ли ка ции.

Има па ци ен ти што се пла шат од 
зас пи ва ње то и од бу де ње то. Има и 
исп ла ше ни па ци ен ти што ба ра ат да 
би дат зас пи е ни. До кол ку е мож но, 

не ко гаш из бо рот мо же да го на пра-
ви ме за ед но спо ред жел ба та на па-
ци ен тот.
Пациентитепреддаприматепи

дурална или спинална анестезија
гимачи и тоа далиможе да има
атоштетувањаоднеаили,пак,во
краенслучај,даостанатпарализи
рани?

- Ко га ста ну ва збор за оште ту ва-
ња, ве ро јат но ста е ре ла тив но ма ла, 
со ог лед на тоа што ко ри сти ме со-
вре ме ни ане сте ти ци, а тех ни ка та на 
боц ка ње не е ка ко пред 25-30 го ди-

ни, ко га се боц ка ше со по де бе ли иг-
ли. Се га се боц ка со ул тра тен ки, кои 
да ва ат ле сен при стап до спи нал ни от 
и епи ду рал ни от про стор. Та кви си ту-
а ции или, пак, гре шки кај нас се не-
ма ат слу че но.
Далиевистинадекаможедасе

разбудиш среде операција со це
лосна анестезија, да не чувству
вашболка,нодаслушашидане
можешдареагираш?

- Тоа по ра но се слу чу ва ло. „Ре-Ме-
ди ка“ бе ше пр ва бол ни ца што го 
при ме ни нај со вре ме ни от мо ни то-
ринг за кон тро ла на ср це то, ди ше ње-
то, ре ла кса ци ја та, а ка ко стан дард и 
кон тро ла та на со стој ба та на свест 
(ен тро пи ја и бис пе ктра лен ин декс-
мо ни то ринг), со кој се сле ди ЕЕГ-сиг-
на лот на мо зо кот. Тоа зна чи де ка во 
се кој мо мент го сле ди ме ефе ктот на 
зас па ност и зна е ме да ли па ци ен тот 
спие или се бу ди, па до кол ку тре ба, 
се ре а ги ра со до да ва ње ане сте ти ци.

Кај нас, сѐ што се пра ви е без 
бол ка. Без раз ли ка да ли се ра бо ти 
за ди јаг но стич ки прег ле ди и ин тер-
вен ции, сни ма ња и го ле ми опе ра-
ции. Наш прин цип е да не ма бол ка 
и да има што по мал ку стрес. Нај до-
бар при мер за тоа е ко га се ра бо ти 
за ин тер вен ции кај де чи ња. Де ца та 

Нашата работа е тимска. Секогаш се почнува 
со подготовка, процена, разговор со пациентот. 
Анестезиологијата е како медицина во мало 

Со Киро Глигоров

Американскиот 
амбасадор 
Пол Волерс 

доделува 
признание за 

успешна соработка 
со „Ре-Медика“
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пи јат еден ле сен хип но тик ка ко си-
руп че за да би дат опу ште ни, а се-
стри те ги за и гру ва ат со играч ки. 
Мај ка та или та тко то об ле че ни во зе-
ле но вле гу ва ат за ед но со де те то во 
про сто ри ја та за ин тер вен ци ја. Со 
ин ха ла тор ни ане сте ти ци по тоа де те-
то по ле ка се ус пи ва. Мај ка та и та-
тко то се сми ре ни за што де те то не е 
воз не ми ре но, из ле гу ва ат над вор. Се 
по ста ву ва вен ска ли ни ја и се из вр-
шу ва ин тер вен ци ја та. И штом ќе се 
раз бу ди, вед наш ги ви ка ме да би дат 
по крај не го. Та ка, ин тер вен ци ја та е 
со нај мал стрес и за де те то и за ро-
ди те ли те.

Но ви на кај нас е на ба вка та на спе-
ци ја лен ви со ко фре квен тен џет-вен ти-
ла тор, кој се ко ри сти на ме сто ма ши-
на за ди ше ње кај па ци ен ти во оп шта 
ане сте зи ја. Тој го вен ти ли ра па ци ен-
тот, не ма ин ту би ра ње, по мал е ри зи-
кот за оште ту ва ње на тки ва та, а хи-
рур гот има иде ал но по ле за ра бо та, 
осо бе но ако се ра бо ти за пре де лот на 
гр ло то или око лу диш ни от пат.
Иматебогатабиографија.Освен

воМакедонија, долго сте учеле и
сте работеле во странство, но се
пактукасевративте.

- Да, бев на усо вр шу ва ња и ра бо-
та во мно гу цен три (Бел град, Анг ли-
ја, САД, Ка на да, Дан ска, Изра ел...), 
но се пак се ре шив да оста нам и да 
ра бо там во Ма ке до ни ја. Јас сум од 
оние што са ка ат да соз да ва ат, да 
ме ну ва ат, а ов де, во оваа уста но ва, 
тоа мо жам да го пра вам. Стек на ти те 
искус тва ги при ме ну ва ме во це лост 
со це ли от тим од се дум искус ни ане-
сте зи о ло зи и ане сте ти чар ки. Ре дов-

но се обу чу ва ме за но ви ни те и за но-
ви те тех ни ки во ане сте зи о ло ги ја та и 
ин тен зив но то ле ку ва ње, а сѐ со цел 
обез бе ду ва ње нај ква ли тет на здрав-
стве на не га за на ши те кли ен ти.

Кој момент од кариерата нема
дагозаборавите?

- За ме не си те па ци ен ти се зна-
чај ни и им при ста пу вам со ед на ква 
од го вор ност. По фал би те и приз на ни-
ја та од нив ми се уште по го лем сти-
мул за по на та мош на ра бо та. Но ми 
бе ше го ле ма чест ко га ра бо тев во 
ти мот што учес тву ва ше во ле ку ва-
ње то на по кој ни от пре тсе да тел Ки-
ро Гли го ров. Бев со не го и во де ле-
га ци и те ко га па ту ва ше. Бе ше умен, 
на чи тан чо век, со го ле ма ме мо ри-
ја, а са ка ше да збо ру ва и да рас-

ка жу ва за сво е то огром но жи вот но 
и про фе си о нал но искус тво. Ми бе-
ше драг при ја тел. Имам уба ви се ќа-
ва ња со не го.

 Велатдекаодвасучаткакосе
работи смирено. Раскажуваат де
каживотите на пациенти биле во
ваши раце, а вие сте реагирале
смирено.

- При ста пот кон ра бо та та за ви си од 
лич но ста. Јас се во дам по ед на жи-
вот на ви сти на, ко ја ми ја ка жа та тко 
ми: „Сѐ што ра бо тиш мо ра да го ра-
бо тиш со ме рак“. До кол ку го при фа-
тиш тоа, то гаш сѐ е лес но. Во те кот 
на сту ди ра ње то со ко ле га та со ко го 
учев пра вев ме го ле ми ше ми на ха-
мер, кои ни беа за ка че ни на ѕи до-
ви те за да ги раз бе ре ме тај ни те на 
чо ве ко во то те ло. На ане сте зи ја поч-
нав да во лон ти рам за да го на у чам 
пра ктич ни от дел од ре а ни ма ци ја та. 
Та ка то гаш за поч на и мо ја та ка ри-
е ра во оваа об ласт. Ту ка мо раш да 

раз мис лу ваш и да до не су ваш до бра 
про це на за си те ор га ни и си сте ми во 
чо ве ко во то те ло, што мо же да се слу-
чи во те кот на ане сте зи ја та и да се 
спре чат и тре ти ра ат одре де ни комп-
ли ка ции. И тре ба да си сми рен за да 
но сиш ви стин ски од лу ки во ви стин-
ско вре ме, би деј ќи се ко ја ми ну та во 
ме ди ци на та е дра го це на. Во оваа 
об ласт има и ма те ма ти ка, би о ло ги-
ја, фи зи ка, хе ми ја и дру го. Ви ре ков, 
ова е ме ди ци на во ма ло.

Се ка ко, се мејс тво то ми е го ле ма 
по ткре па и сти мул во ра бо та та.

Се водам по една животна вистина 
што ми ја кажа татко ми: „Сè што работиш мора 
да го работиш со мерак“. Доколку го прифатиш 
тоа, тогаш сè е лесно 

Семејството 
Крстевски 

во манастирот 
„Св. Јован Бигорски“
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02/ 15-551
078/ 215-551

Кеј 13 Ноември бр.28, 1000 Скопје

ТАКСИ ПРЕВОЗ ЗА 
СЕКОЈА ПРИГОДА

Титка

contact@intaxi.mk
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Не из држ ли ви бол ки во 
ра мо то, осо бе но но ќе, 
не мож ност да се дви-
жи овој дел од те ло то и 
не мож ност да се кре не 

ра ка та се са мо не кои од симп то-
ми те што на искус ни те ор то пе ди им 
ука жу ва ат де ка има те бол но ра мо 
или пер и ар три тис, т.н. смрз на то ра-
мо, тер мин што до не о дам на пре-
ши ро ко се упо тре бу ва ше за ва кви 
со стој би. И до де ка до не о дам на па-
ци ен ти те до би ва ле упат за фи зи кал-
на те ра пи ја и ре цеп ти за ле ко ви, па 
проб ле мот не се ре ша вал до крај и 
се по вто ру вал, се га не кои од ма ке-
дон ски те ле ка ри мо же да се по фа-
лат де ка трај но го от стра ну ва ат овој 
проб лем. Д-р Бо рис лав Или ев об јас-
ну ва де ка со ин тер вен ци ја во це лост 
мо же да се вра ти функ ци ја та на згло-
бот на ра мо то. А со тоа се по до бру ва 
ква ли те тот на жи во тот, за што ра ка та 
си ја вр ши сво ја та функ ци ја. 

За олес ну ва ње то на па ци ен тот да 
би де по го ле мо, тој од не о дам на не-
кои ин тер вен ции ги из ве ду ва ен до-
скоп ски, без ре зо ви. Ед но став но, 
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Па ци ен ти му се и поз на ти спор ти сти и 
јав ни лич но сти. Но д-р Бо рис лав 
Или ев, ор то пед-хи рург во „Ре-Ме ди-
ка“, од би ва да се фа ли со нив ни те 
ими ња. Ве ли де ка до бро за вр ше-
на та ра бо та му пра ви ќеф, а тоа е 
со се ма до вол но за па ци ен ти те да 
зна ат де ка мо же да му ве ру ва ат и 
во ор ди на ци ја и во хи рур шка са ла. 
Се раз би ра, и комп ли ка ци и те се дел 

од се којд нев на та хи рур шка ра бо-
та, но се све де ни на ми ни мум. Д-р 

Или ев ни об јас ну ва ше за не ста бил но 
ра мо, за пер и ар три тис, или смрз на то 

ра мо, со стој би што до не о дам на са мо се 
за ле ку ва ле, за се га да мо же трај но да се 

из ле ку ва ат

Бол но то ра мо  мо же да се из ле ку ва



де ло ви те ко ска-му скул-те ти ва ги вр-
зу ва со си дра на кои по сто јат кон-
чи ња со кои се фи кси ра ат ски на ти те 
де ло ви од му ску ли те око лу згло бот на 
ра мо то. Ме то дот го на у чил од сло ве-
неч ки от ко ле га д-р Бо рис По бе рај, со 
кој пр вич но за ед нич ки опе ри ра ле. 

РА КА ТА МО ЖЕ ДА ЈА 
ИЗ ГУ БИ ФУНК ЦИ ЈА ТА

- Се га е по и на ку. Се сме ни при-
ста пот кон ди јаг но сти ци ра ње на со-
стој ба та за да мо же да се по ста ви 
пра вил на ди јаг но за - об јас ну ва д-р 
Или ев.

Тој ве ли де ка е нај важ но пр во да 
го пра ша те па ци ен тот да ли имал по-
вре да. До кол ку се слу чи ла, ле ка рот 
се на со чу ва кон ме ха низ мот на по-
вре да та, на чи нот на по вре ду ва ње-
то, да ли по вре да та се по вто ру ва, со 
зак лу чок де ка таа до ве ла до огра ни-
чу ва ње на функ ци ја та на ра мо то и 
ра ка та. Ме ѓу тоа, кај во зрас ни па ци-
ен ти, по ста ри од 45 го ди ни, спон та-
но зна ат да се ски нат му ску ли што го 
за о би ко лу ва ат ра мо то.

- Кај мла ди те се слу чу ва ат ис ча-
шу ва ња на ра мо то, ко га ча шка та на 
ра ме на та ко ска из ле гу ва од згло бот, 
а кај по во зрас ни те над 45 го ди ни 
спон та но зна ат да руп ту ри ра ат му-
ску ли те на ро та тор ни от каф. Тоа е 
ки не ње на еден или по ве ќе му ску ли 
од вкуп но пет што го за о би ко лу ва ат 

ра мо то. То гаш вие са мо чув ству ва те 
де ка поч ну ва мач на бол ка во ра мо-
то, де ка ја гу би те си ла та на сти со кот, 
де ка ја гу би те функ ци ја та на ра мо то, 
ви се огра ни чу ва ат дви же ња та. Мно-
гу ми на бол ка та дол го вре ме ја по-
кри ва ат со анал ге ти ци и мис лат де ка 
до бро функ ци о ни ра ат, но сла бо ста 
на ра ка та оди сѐ под ла бо ко. Мо же 
да се слу чи атро фи ја на му скул, па да 
се из гу би сти со кот на ра ка та, да не 
мо же те да ја кре ва те ра ка та. А ка ко 
што од ми ну ва вре ме то мо же да дој-
де до де ге не ра ци ја, па бол ки те да 
ста нат не из држ ли ви, осо бе но но ќе - 
ве ли на ши от со го вор ник.

Тој об јас ну ва де ка ко га на у чи ле да 
ја ди јаг но сти ци ра ат бо ле ста на ви-
стин ски на чин, мо же ле и да им по ну-

дат по го ле ма по мош на па ци ен ти те.
- Ко га сфа тив ме ка ко тре ба да го 

прег ле да ме па ци ен тот, ка кви ди јаг-
но стич ки те сто ви и ана ли зи да на-
пра ви ме и кои пра ша ња да му ги 
по ста ви ме, сфа тив ме де ка сме на 
прав пат за пра вил на ди јаг но сти ка 
на со стој ба та. Ко га ќе се по ста ви ди-
јаг но за и зна е те за што ста ну ва збор, 
мно гу по лес но е да ле ку ва те. Да ли 
тоа ќе би де со хи рур шка ин тер вен ци-
ја со ен до скоп ска ме то да, ко га во те-
ло то се ста ва ка ме ра или се опе ри ра 
со ма ли хи рур шки ре зо ви, или ќе се 
пра ви кла сич на опе ра ци ја, за ви си 
од по ве ќе фа кто ри - ве ли д-р Или ев.

ЕН ДО СКО ПИ ЈА НА МЕ СТО 
ОТВО РЕ НА ИН ТЕР ВЕН ЦИ ЈА

Бол но то ра мо мо же да се опе ри ра 
на по ве ќе на чи ни. Кај не ста бил но то 
ра мо ед на од ме то ди те е т.н. Ла тер-
же, по лу о тво ре на ме то да. То гаш пр во 
со ен до скоп се про ве ру ва со стој ба та 
на ра мо то, се про це ну ва кол кав е ко-
ске ни от не до ста ток на стру кту ри те на 
ра мо то, па до кол ку има по тре ба се 
„отво ра“ ми ни мал но, се пре са ду ва 
не гов ко скен дел и се ре ша ва проб-
ле мот на не ста бил но ста на згло бот. 

- Ние ве ќе ру тин ски ја ра бо ти ме 
оваа про це ду ра. Нај но ва ме то да 
не о дам на при ме нив ме кај спор-
тист. Ра бо тев ме на ски нат му скул 
су прас пи на тус и по вре да на би цепс. 
Пра вев ме фи кса ци ја на те ти ва та со 
ме тал ни си дра и кон чи ња, а за да го 
пре мо сти ме вос па ле ни от дел на му-
ску лот фи кса ци ја та на би цеп сот ја 
на пра вив ме низ са ма та ко ска без 
да ко ри сти ме шра фо ви со са мо две 
кон чи ња, кои се за тег ну ва ат од над-
во реш на та стра на на над ла кти ца та, 
со што се из бег ну ва пре ку мер но ко-
ри сте ње ме тал ни си дра, а се пак се 
по стиг ну ва за до во ли тел на фи кса ци ја 
на те ти ва та. Кон чи ња та ќе го вр зат 
му ску лот и со тек на вре ме ќе се раз-
гра дат - до да ва д-р Или ев.

Тој ги со ве ту ва па ци ен ти те да не ги 
пот це ну ва ат бол ки те во ра мо то, за 
да мо же да „им слу жат ра це те“, а со 
тоа да има ат ква ли те тен жи вот.
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Бол но то ра мо  мо же да се из ле ку ва
Се га е по-
и на ку. Се 
сме ни при-
ста пот кон 
ди јаг но сти-
ци ра ње на 
со стој ба та 
за да мо же 
да се по ста-

ви пра вил на ди јаг но за

Д-р Бо рис лав 
Или ев
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Че сто за си гур на ди јаг но за 
на пал па бил на (до пир ли-
ва со пр сти) или не пал-
па бил на про ме на на дој-
ки те не се до вол ни са мо 

ма мо граф ски те и ул тра со но граф ски-
те прег ле ди (со мамограф и ехо). Д-р 
На де Пе та нов ска, ра ди о ди јаг но сти-
чар во „Ре-Ме ди ка“ об јас ну ва де ка 
нај си гур на ди јаг но за се по ста ву ва 
со кле точ на (ци то ло шка) и ткив на 
(хи сто ло шка) ана ли за на при ме рок 
од про ме на та, или т.н. би оп си ја.

- За да се из бег не агре сив на та-
опе ра тив на, отво ре на би оп си ја на 
про ме на та, по сто јат по мал ку ин ва-
зив ни ра ди о ло шки ин тер вент ни ме-
то ди - ве ли д-р Пе та нов ска.

Во од де лот за ма ма ди јаг но сти ка 
во „Ре-Ме ди ка“ се из ве ду ва ат би-
оп тич ки те про це ду ри и пре до пе ра-
тив но то бе ле же ње на про ме ни во 
дој ки те, се ко гаш под кон тро ла на ул-
траз вук или ма мо гра фи ја. Цел та на 
ра ди о ди јаг но сти ча рот е да ја открие 
и хи сто ло шки да ја до ка же про ме на-
та ко га е ма ла, не пал па бил на и не 
да ва симп то ми.

- Со де неш ни те мож но сти на ди јаг-

но сти ка та не при фат ли во е овие про-
це ду ри да се из ве ду ва ат на сле по, 
по ра ди ри зи кот да не се зе ме при-
ме рок од ви стин ско то ме сто, а со тоа 
да не се до бие то чен ре зул тат - ве ли 
на ша та со го вор нич ка.

Би оп си и те ги из ве ду ва ат обу че ни 

спе ци ја ли сти-ра ди о ло зи, а ана ли за-
та на при ме ро ци те ја пра ви тим од 
врв ни па то ло зи. Ре зул та ти те се до би-
ва ат за 2-3 ра бот ни де на.

- Со ин фор ми ра ње то на па ци ен ти-
те за би оп си ја са ка ме ба рем де лум-
но да го от стра ни ме стра вот од ин-
тер вен ци ја на дој ки те. Не тре ба да 
ги пла ши пре по ра ка та на ле ка рот за 
би оп си ја, за тоа што ста ти стич ки, ре-
зул та ти те на три од пет би оп сии се во 
при лог на бе ниг ност на про ме ни те, 
т.е. не ста ну ва збор за рак - ве ли д-р 
Пе та нов ска.

Во „Ре-Ме ди ка“ спе ци ја ли сти те-ра-
ди о ло зи вр шат и би оп сии на про ме-
ни на ти ро ид на та жлез да, на оста-
на ти те жлез ди во врат на та ре ги ја, 
про ме не ти лимф ни јаз ли во до стап ни 
ре гии ка де би ло на те ло то, ме ко ткив-
ни ту мо ри, и тоа се ко гаш под кон-
тро ла на ул траз вук. Се којд нев но се 
вр шат и би оп сии на про ме ни во кој 
би ло ор ган, под кон тро ла на комп ју-
тер ска то мо гра фи ја, со иск лу чи тел на 
точ ност, а со тоа се по стиг ну ва бр за 
и точ на ди јаг но за и се овоз мо жу ва 
пра во вре ме на од лу ка за те ра пи ја на 
бо ле сти те.

Би оп си ја 
НАЈ СИ ГУ РЕН ДЕ ТЕ КТОР НА РАК

Бо ле сти те на дој ка та, 
бе ниг ни те и ма лиг ни те, 
мо же да се по ја ват во 
те кот на це ли от жи вот на 
же на та, од мла до ста, во 
пер и од на бре ме ност и 
до е ње, а нај че сто по 50-та 
го ди на. За нив на ус пеш на 
те ра пи ја е по треб на на вре-
ме на и си гур на ди јаг но за. 
Би оп си ја та е нај си гур на 
ме то да што по ка жу ва да ли 
ста ну ва збор за рак
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Кор-би оп си ја се из ве ду ва за откри ва ње на вид ли-
ви, со лид ни про ме ни, гру тки со не пра вил ни кон ту ри, 
кај на ру ше на стру кту ра на тки во то на дој ка та, про ме-
ни кои на ма мо гра фи ја та се сом ни тел ни за кар ци ном, 
за ди јаг но за на, нај ве ро јат но, бе ниг ни про ме ни пред 
опе ра ти вен за фат... Со неа се до би ва по го ле мо дел че 
од тки во то за хи сто ло шка ана ли за и во за вис ност од 
на о дот мо же да се из бег не и хи рур шко ле ку ва ње. Про-
це ду ра та се из ве ду ва со ло кал на ане сте зи ја. Со по мош 
на ул траз вуч на сон да или ма мо граф ски со сте ре о та-
ксич но во де ње (со спе ци ја лен апа рат, со кој иг ла та се 

вне су ва во про ме на та со комп ју тер ски одре де ни ко ор-
ди на ти за ло ка ли за ци ја, ап со лут но точ но на ба ра но то 
ме сто) се ви зу а ли зи ра и ло ка ли зи ра про ме на та и ра-
ди о ло гот ја вмет ну ва иг ла та за би оп си ја низ прет ход-
но за се че на ко жа. Тој по сто ја но го сле ди дви же ње то на 
иг ла та на екра нот. 

Би оп си ја та се вр ши со спе ци јал на по ши ро ка шуп ли-
ва иг ла со стра ни чен отвор на ѕи дот, со што се до би-
ва до во лен тки вен фраг мент. Про це ду ра та се из ве ду ва 
ам бу лант ски, не трае по дол го од три е се ти на ми ну ти и 
не ма по тре ба од ши е ње. 

За ус пеш но хи рур шко от стра ну-
ва ње на не пал па бил на, сом ни-
тел на про ме на ви де на со ехо или 
со ма мо граф, не оп ход на е неј зи-
на пре до пе ра тив на ло ка ли за ци-
ја и мар ки ра ње. Тоа се вр ши со 
по ста ву ва ње на иг ла низ ко ја се 
пла си ра жи ца со фле кси би лен врв 
во вид на бу ква та Ј. Про це ду ра та 
за сле де ње на иг ла та е иста ка ко 
во про це сот ко га се пра ви кор-би-
оп си ја. Вр вот на жи ца та се по ста-
ву ва во про ме на та, а неј зи ни от 

над во ре шен крај се фи кси ра со 
фла стер над вор на ко жа та. Жи ца та 
хи рур шки се от стра ну ва за ед но со 
па то ло шка та про ме на. 

Ако се ви де ни сом ни тел ни сен-
ки или ми кро кал ци фи ка ти са мо 
на ма мо гра фи ја та, то гаш бе ле же-
ње то се из ве ду ва со сте ре о та кса, 
ме тод што се из ве ду ва са мо во 
„Ре-Ме ди ка“, а кој овоз мо жу ва 
комп ју тер ски прес ме та на, пре циз-
на ло ка ли за ци ја и си гур на ди јаг но-
сти ка.

Тен ко иг ле на ас пи ра ци ска би-
оп си ја се из ве ду ва ко га ста ну ва 
збор за со ул траз вук или со ехо 
вид ли ви про ме ни. Тие мо же да 
би дат ци стич ни про ме ни или  сом-
ни тел ни твр ди тки ва. То гаш, под 
кон тро ла на ехо, со тен ка иг ла се 
вле гу ва до про ме на та за да се зе-
ме при ме рок за ци то ло шка ана-
ли за. 

Оваа би оп си ја не е тра у мат ска и 
се пра ви без ане сте зи ја. Ако про-
ме на та е ма лиг на, не ма опас ност 
од рас е ју ва ње на ма лиг ни те кле-
тки во око ли на та. Ме ѓу тоа, че сто 
не да ва за до во ли тел ни ре зул та ти 
по ра ди ма ло то ко ли чес тво до би ен 
ма те ри јал за си гур на про це на за 
ма лиг ност. До бри ре зул та ти се до-
би ва ат од про ме ни со теч на со др-
жи на, ка ко ци сти и апс це си.

Корбиопсија

Предоперативнобележењесожица

Из ве ду ваме 
би оп сии 
и пре до-
пе ра тив но 
бе ле же ње 
на про ме ни-
те во дој ки-
те, се ко гаш 
под кон тро-

ла на ул траз вук или 
со ма мо гра фи ја

Д-р На де 
Пе та нов ска

Тенкоиглена
аспирациска
биопсија
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Пр ва та при ват на оп шта 
бол ни ца „Ре-Ме ди ка“, 
Цр ве ни от крст и ра ко-
мет ни от тим Ме та лург 
им по ра чу ва ат на мла-

ди те „Су пер е да си млад, кул е да 
си ху ман“. Ова е мо то то на за ед-
нич ка та кам па ња на Цр ве ни от крст 
и на „Ре-Ме ди ка“ за из диг ну ва ње 
на све ста за важ но ста на кр во да-
ри телс тво то во Ма ке до ни ја. Ор га-
ни за то ри те и под др жу ва чи те се на-
де ва ат де ка ќе до прат до кол ку што 
е мож но по ве ќе мла ди лу ѓе и де ка 
ќе ја раз бу дат нив на та ху ма ност. 
- Во Ма ке до ни ја по сто јат кр во да ри-
тел ска ети ка и кул ту ра, на ши те со-
гра ѓа ни го раз би ра ат зна че ње то на 
да де на та крв и на спа се ни от жи вот, 
но има уште мно гу жи во ти што тре ба 
да би дат спа се ни, па за тоа со ед на 

ва ква за ед нич ка ак ци ја са ка ме да 
пот тик не ме на уште по го ле ма кр во-
да ри тел ска ху ма ност. Од пр ви от ден 
на бол ни ца та вра бо те ни те за се кој 
ро ден ден на „Ре-Ме ди ка“ се вклу че-
ни во кр во да ри тел ска ак ци ја - ве ли 
ме ди цин ски от ди ре ктор на „Ре-Ме-
ди ка“, проф. д-р Ан дре ја Ар сов ски. 
Кам па ња та бе ше ини ци ра на пред 
не кол ку ме се ци за да се прив ле чат 
кол ку што е мож но по ве ќе кр во да ри-
те ли, и тоа од пом ла да та ге не ра ци ја.  
- Мал ку за гри жу ва фа ктот што нај го-
лем број кр во да ри те ли се на сред-
на во зраст. За ед нич ки сме та ме 
де ка тре ба да се из диг не све ста 
ме ѓу мла ди те - до да де д-р Ар сов ски.  
Кам па ња та е це лос но под др жа-

на од ра ко ме та ри те на Ме та лург, 
кои и са ми те учес тву ваа во неа, 
да ру вај ќи крв. За штит но ли це е 
ра ко ме та рот На ум че Мој со ски. 
- Мо и те ко ле ги, со и гра чи, дру га ри, 
не се бич но и без ре зерв но ја да ва ат 
сво ја та под др шка за оваа кам па-
ња. На ша та уло га и функ ци ја, пред 
сѐ ка ко лу ѓе и ро ди те ли, е да ги 
вос пи ту ва ме пом ла ди те и да им ги 
пре не се ме по зи тив ни те вред но сти. 
Кам па ња та во се бе го но си нај су-
штин ско то - спа су ва ње не чиј жи вот 
со да ва ње дел од се бе си - ре че тој. 

Су пер е да си млад, 
кул е да си ху ман

„Су пер е да си млад, кул 
е да си ху ман“ е мо то то 
со кое ор га ни за то ри те 
и под др жу ва чи те на 
кам па ња та за дарување 
крв се на де ва ат 
де ка ќе до прат до кол ку 
што е мож но по ве ќе мла ди 
и де ка ќе ја раз бу дат 
нив на та ху ма ност

„РЕ-МЕ ДИ КА“, МЕ ТА ЛУРГ И ЦР ВЕ Н КРСТ



Вре ме то по ми на то 
пред пер со нал ни те 
комп ју те ри, не со од-
вет но то се де ње и 
по лож ба та на те ло то 

на ча со ви те и над вор од нив, 
учи лиш ни те де но ви по ми на ти со 
ма ла фи зич ка актив ност се глав-
ни те еле мен ти за пре диз ви ку ва-
ње функ ци о нал ни искри ву ва ња 
на ’рбет ни от столб, поз на ти ка ко 
ско ли о зи - стра нич но искри ву ва-
ње и ки фо зи - гр ба вост.

Во откри ва ње то на овие со-
стој би, се ка ко, глав на уло га игра ат си сте мат ски те здрав-
стве ни прег ле ди.

Ренд ген-ме то ди те се глав ни ме ди цин ски ала тки за 
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„Па но ра микс“  за откри ва ње 
проб ле ми на ’рбе ти кај де ца

ЗЛАТЕН СТАНДАРД

Де фор ми те ти те на ’рбет ни от столб, 
вро де ни или соз да де ни во дет ска та, 
учи лиш на та и во пре ду чи лиш на та 
во зраст, прет ста ву ва ат се ри о зен 
здрав ствен проб лем, по е ди не чен и во 
си те де ло ви на оп штес тво то. Ако на вре ме 
не се откри јат и со од вет но не се 
тре ти ра ат, мо же да до ве дат и до се ри оз ни 
ин ва ли ди те ти во по доц неж ни от жи вот

Прим.дрБлагоја
Даскалов

нив но откри ва ње и пла ни ра ње на ле ку ва ње то. Кон вен-
ци о нал на та ди ги та ли зи ра на ренд ген гра фи ја на ’рбет-
ни от столб во две про ек ции е огра ни чен ме тод за се ле-
ктив на ана ли за на по е ди неч ни де ло ви од ’рбе тот.

„Па но ра микс“ ди ги тал на ренд ген гра фи ја, пак, ме тод 
на из бор, прет ста ву ва сни ма ње на ’рбе тот во це лост, со 
што е овоз мо же на не го ва це лос на ана ли за. 

Тоа е единс тве на ренд ген-ме то да одо бре на од Свет-
ска та здрав стве на ор га ни за ци ја за при ме на во дет ска та 
во зраст при си сте мат ски прег ле ди.

Има ми ни мал ни до зи на зра че ње без ку му ла ти вен 
ефект. 

Ина ку, единс твен ди ги та лен ренд ген „Па но ра микс“ во 
Ма ке до ни ја има во „Ре-Ме ди ка“. Овој си стем е функ-
ци о на лен во ренд ген-од де лот, ка ко дел од гри жата за 
здрав јето на граѓаните, на најм ла ди. 

Мо ра да се спо ме не де ка на вре ме но то откри ва ње на 
искри ву ва ње то на ’рбе тот е ос но вен пре дус лов за це-
лос на, ус пеш на ко рек ци ја на функ ци о нал ни те, ки фо-ско-
ли о тич ни про ме ни.
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Во се којд не ви е то сè по-
често мо же ме да ви ди ме 
ка ко ро ди те ли им доз-
во лу ва ат на сво и те ма-
ли де ца да си игра ат со 

ку че, да го га лат, да го тег нат, да го 

гу шка ат, па ду ри и да го бак ну ва ат. 
И во се то тоа ужи ва ат и де те то и ку-
че то. То гаш се на мет ну ва ат пра ша-
ња та: да ли е во ред ва кви от од нос 
и бли зок кон такт, што со ку че то ко-
га се мејс тво то до би ва при но ва, или, 
пак, да ли и по крај ма ло то де те се-
мејс тво то мо же да удо ми ку че. Мно-
гу до кто ри, пси хо ло зи и ки но ло зи 
ка те го рич но ве лат ДА, но пре ду пре-
ду ва ат - би де те вни ма тел ни при из-
бо рот на ку че то, ме сто то и на чи нот 
на не го во то чу ва ње, не го ви от хи ги-
ен ски трет ман и бли ски от кон такт на 
де те то и ку че то. 

 
ЉУ БОВ, ПРИ ЈА ТЕЛС ТВО И ПО ВР ЗА НОСТ

 
Не е се ед но да ли ку че то ќе се чу-
ва до ма или во дво рот, а важ но е 
и ка ква рас а ќе од бе ре ме, би деј ќи 
не кои рас и се осо бе но при ја тел ски 
на стро е ни кон де ца та. Прим. д-р Ли-
ди ја Спа со ва, пе ди ја тар ка во „Ре-
Ме ди ка“, об јас ну ва де ка не тре ба 
да се за не ма ри ку че то да има стек-
на то хи ги ен ски на ви ки, ка кво му е 
и ка де му е ме сто то ка де што ја де и 
пие во да, а ка де спие. Ре дов но мо-
ра да се ше та, да се вак ци ни ра по 
ка лен дар, да се про чи сту ва од па ра-
зи ти, да се ба ња и чеш ла и ре дов но 
да се про ве ру ва за бол ви и кр ле жи. 
Ку чи ња та, во прин цип, се при ја тел-

ски рас по ло же ни кон де ца та, но ги 
чув ству ва ат ка ко де ца и нај че сто 
не од го ва ра ат на нив ни те на ред би, 
па за тоа е по треб но надг ле ду ва ње 
од во зра сен при за ед нич ки те игри. 
По крај вос пи ту ва ње то на ку че то, 
се мејс тво то тре ба да го на у чи ма-
ло то де те да не ги ко ри сти са до ви-
те за ја де ње на ку че то, се ко гаш да 
ги мие ра це те по игра ње то со не го 
и да не го во ди во сво е то кре вет че.  
- Од пси хо со ци ја лен ас пект, друж ба-
та на де те то и ку че то е мно гу по зи-
тив на. Де те то ја гра ди сво ја та од го-

вор ност, би деј ќи ку че то е не го во и 
не му му е до ве ре но. Го гра ди чув-
ство то на гри жа за не ко го, би деј-
ќи тоа се гри жи за хра на та, во да та, 
ше та ње то. При таа друж ба де те то ги 
гра ди и чув ства та на љу бов, при ја-

телс тво и по вр за ност, што се осо-
бе но важ ни за не го ви от по на та-
мо шен жи вот, исто ка ко што се 
важ ни и по чит та и то ле ран ци ја-
та, би деј ќи во за ед нич ки те игри 
ку че то по ста ву ва гра ни ци до 

ка де и што е доз во ле но 
- ве ли д-р Спа со ва. 
Спо ред неа, ку чи ња-

та мно гу се при вр-
зу ва ат и кон хен ди ке-
пи ра ни те де ца, а тоа 
при ја телс тво ја на ма-
лу ва нив на та оса ме-

ност. Ова не ве ду ва на 
зак лу чок де ка ку че то 
но си по зи тив на енер-

Ку че то во 
до мот но си 
по зи тив на 
енер ги ја, 
вли јае на 
раз во јот на 
до бри те 
чув ства и 
осо би ни 

кај де ца та

Прим. д-р Ли ди ја 
Спа со ва

Дете и куче - ДРУ ГАР ЧИ ЊА  ЗА ПО ЗИ ТИВ НИ ЕМО ЦИИ
Осо би ни те на кои се ба зи-
ра кон та ктот де те - ку че и 
кои соз да ва ат сил ни по зи-
тив ни емо ции зна чај ни за 
раз во јот на ед но де те се ед-
на од глав ни те при чи ни за 
ро ди те ли те да му овоз мо-
жат на сво е то де те да има 
при ја тел ку че. Се ка ко, оваа 
друж ба но си и од го вор но-
сти и по ве ќе вни ма ние за 
ро ди те ли те. Но вре ди!



ги ја во до мот, вли јае на раз во јот на 
до бри те чув ства и осо би ни кај де-
ца та, но, се ка ко, потребно е го ле мо 
вни ма ние на ро ди те ли те, би деј ќи во 
таа за ед ни ца се кој тре ба да го знае 
сво е то ме сто.

 
ВИ СТИН СКО ВРЕ МЕ

 
- Љу бо вта ме ѓу де ца та и до маш ни-

те ми ле ни чи ња ге не рал но, а осо бе-
но ку чи ња та, е инс пи ра тив на ток му 
по ра ди си ли на та, чи сто ста и искре-
но ста. Кон та ктот што се слу чу ва е 
при ро ден, спон тан и ги оп фа ќа и 
де те то и ку че то во ед на це ли на, на 
ко ја пре о ста на ти те во сре ди на та не 

оста ну ва ат рам но душ ни. Осо би ни те 
на кои се ба зи ра овој кон такт и кои 
соз да ва ат сил ни по зи тив ни емо ции 
зна чај ни за раз во јот на ед но де те, 
се ед на од глав ни те при чи ни за ро-
ди те ли те да му овоз мо жат на сво-
е то де те да има при ја тел ку че - об-
јас ну ва пси хо ло гот во „Ре-Ме ди ка“, 
м-р Ма ри ја Стој ко ска-Ва си лев ска.  
Таа ве ли де ка се мејс тво то ка-
ко си стем, нај ва жен за де те то, 
има сво ја ди на ми ка, ко ја е соз-
да де на и се ме ну ва во сог лас-
ност со ве ру ва ња та, прин ци пи те 

и по тре би те на не го ви те чле но ви.  
- До кол ку при ма ње то нов член во се-
мејс тво то не ја про ме ни ди на ми ка-
та на не го во то функ ци о ни ра ње и не 
пре диз ви ку ва не кој од таа за ед ни-
ца да би де уне сре ќен или за гро зен, 
то гаш од лу ка та на се мејс тво то е во 
сог лас ност со про ме на та и тоа да ва 
под др шка на ужи ва ње то и на кре и-
ра ње то нов од нос од кој си те ќе би-
дат за до вол ни. Во спро тив но, до кол-
ку, на при мер, ро ди те ли те, од нив ни 
лич ни при чи ни, не са ка ат или не мо-
жат да зе мат ку че, то гаш е те шко или 
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До кол ку 
цел та на 
ро ди те ли те 
е де те то да 
се гри жи за 
сво е то ку-
че, то гаш 
тоа мо же да 
го пра ви во 

учи лиш на во зраст
 

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

Дете и куче - ДРУ ГАР ЧИ ЊА  ЗА ПО ЗИ ТИВ НИ ЕМО ЦИИ



е не воз мож но да се на пра ви про стор 
де те то сло бод но да при фа ти ку че. По-
до бро би би ло ро ди те ли те прет ход но 
те мел но да ги ис пи та ат сво и те ка па-
ци те ти за чу ва ње ку че, а по тоа ко-
неч на та од лу ка да ја до не сат со де те-
то - со ве ту ва Стој ко ска-Ва си лев ска. 
Таа од лу ка по лес но ќе ја до не сат ако 
има ат искус тво во чу ва ње то де те и 

ку че во иста сре ди на, но до кол ку не-
ма ат та кво искус тво и прв пат но сат 
од лу ка да ли на де те то да му овоз мо-
жат та кво при ја телс тво, то гаш мо жат 
да се кон сул ти ра ат со до ктор, со род-
ни ни или со при ја те ли со та кво искус-
тво. Мо жат и да ги за че стат сред би-
те со нив за ди рект но да ви дат ка ко 
де те то се чув ству ва во сре ди на со 
ку че, ка кво ку че да од бе рат и на 
ко ја во зраст да би де де те то ко га ќе 
до бие нов при ја тел.  
- Де те то мо же ви-
стин ски да ја раз-
бе ре сво ја та уло-
га во од но сот со 
сво е то ми ле ни че 
не ка де од учи-
лиш на во зраст. 
До кол ку цел та 
на ро ди те ли те 
е де те то да се 
гри жи за сво-

е то ку че, да поч ну ва да се раз ви ва 
чув ство то за од го вор ност кон се бе 
и сво и те по стап ки, то гаш тоа мо же 
да го пра ви око лу учи лиш на во зраст. 
Се ка ко, ин ди ви ду ал ни от при стап 
е нај до бар, па во не кои си ту а ции 
зна чај но е и до бро во раз во јот на 
де те то се вклу чи кон та ктот со ку че 
и на по ра на во зраст. Но ро ди те ли-
те тре ба да зна ат де ка тој од нос на 
де те то и ку че то не тре ба да би де 
за ме на за не кој друг од нос, ту ку да 
е ре зул тат на по тре ба та и жел ба-
та на де те то - об јас ну ва пси хо ло гот.  
Нај до бра про вер ка да ли е на пра вен 
ви стин ски от из бор за де те то е не го-

ва та сре ќа.
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По сто јат око лу 400 приз на е ни рас и ку чи ња 
што Ин тер на ци о нал на та ки но ло шка фе де ра ци-
ја (ФЦИ) ги де ли во 10 гру пи, се ко ја со ста ве на од 
рас и слич ни спо ред на ме на та. Спо ред оваа по дел-
ба, не по сто јат до бри и опас ни рас и ку чи ња, об-
јас ну ва ки но ло шки от су ди ја Ко ста Гли го ри ев ски.  
- Во од но сот кон де ца та, јас не знам зо што во оп што 
ги де лат на опас ни и не о пас ни рас и ку чи ња. Имам 
при ја те ли чии де ца до ма спи јат со пит бу ли. Се кое ку-
че чув ству ва и пре поз на ва ма ло де те. Тоа бу квал-
но мо же да му се „ка чи на гла ва“ на ку че то и да го 
тег не за уши, за опаш, но тоа не ма да го на пад не. 
Де ца та и ку чи ња та ко му ни ци ра ат. Не знам ка ко, 
ама на ви сти на ко му ни ци ра ат - ве ли Гли го ри ев ски. 
Тој об јас ну ва де ка има рас и што не по ка жу ва ат ни ка ква 
агре си ја кон ни ко го, а има и по тем пе ра мент ни, но по де-
фи ни ци ја не се опас ни. Ве ли, ако чо век са ка да го на у чи 
ку че то да би де агре сив но - ќе го на у чи од ко ја рас а и да е.  
- За во стан се пре по ра чу ва ат по ма ли те рас и ку-
чи ња, до 10 ки ло гра ми, ка ко на при мер мопс или 
фран цу ски бул дог, кои се мно гу слич ни и се иде ал ни 
за со де ца. Тие не се агре сив ни, ве се ли се, чи сти, 
лес ни за чу ва ње, не ми ри са ат... За во двор, а за со 
де те, мо јот прв из бор е зла тен ре три вер или ла бра-
дор ре три вер. Тие се по го ле ми рас и и ба ра ат по го-
ле ми актив но сти - двор да тр ча ат, са ка ат по дол ги 
про ше тки... Тие се пос порт ски ти по ви. Дру га рас а 
за во двор е гер ман ски от ов чар. Од ли чен чу вар, а 
за со де ца е фан та сти чен - ве ли на ши от со го вор ник.  
Ка кво ку че и да се од бе ре, тре ба да се знае де ка тие 

ја чув ству ва ат 
енер ги ја та на 
лу ѓе то. Ако чо ве кот е нер-
во зен, за ми ли се кун да таа 
не га тив на енер ги ја се пре-
не су ва на ку че то. Во та кви си ту а- ции ку че-
то раз лич но ре а ги ра, или го сми- ру ва чо ве-
кот, или и тоа ста ну ва исто ка ко ч о  в е  к о т .  
- Ка кви што се сопс тве ни ци те, та- кво ќе би-
де и ку че то. Ако се тие до бри, ве се- ли и тем пе ра-
мент ни, та кво ќе би де и ку че то, оти тоа од нив учи сѐ. И 
тоа уште од бе бе. Ако го на у чам уште од бе бе да им се 
ра ду ва на до маш ни те, на го сти, тоа ќе би де та кво цел 
жи вот. Мно гу ми на пра ват гре шка ко га ќе зе мат ку че - 
мно гу го раз га лу ва ат. Ко га ед наш ќе му да дат сло бо да, 
не мо жат да му ја скра тат. На при мер, не сме е ме да го 
на у чи ме ку че то да ја де на ша хра на или да ја де за ед но 
со нас. Ку че то тре ба да знае кој му е сопс тве ник во-
дач, ко го ќе го сле ди, во спро тив но, не му му е по те шко. 
Ку чи ња та тре ба да ја дат хра на на ме не та за нив, за тоа 
што хра на та што ја ја дат лу ѓе то е че сто па ти мно гу за чи-
не та, мрс на, по со ле на, што се ка ко не е до бро за нив и 
не га тив но ќе се одра зи на нив но то здрав је - об јас ну ва 
Гли го ри ев ски.

Тој не под др жу ва те па ње на ми ле ни че то и ни ка кво 
фи зич ко каз ну ва ње и ве ли де ка тоа е лош прин цип за 
не го во вос пи ту ва ње.

Каквиштосмение,таков
ќенибидеимиленикот

Ако сопс тве-
ни ци те се 
до бри, ве се-
ли и тем пе-
ра мент ни, 
та кво ќе 
би де и ку че-
то, оти тоа од 
нив учи сѐ

Ко ста 
Гли го ри ев ски
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Ви  с о  к и  о т 
кр вен при-
ти сок е 
нај че сти от 
здрав ствен 

проб лем на во зрас ни-
те гра ѓа ни, но за гри-
жу вач ки е што ма чи и 
сѐ пом ла ди. Бо ле ста 
на мо дер но то вре ме 
е и нај че ста при чи-
на за смрт. Ко га ќе се 
по ја ви, глав но не ма 
пре поз нат ли ви и ка ра-
кте ри стич ни симп то ми, 
по ра ди што ле ка ри те 
ја на ре ку ва ат ти вок 
уби ец. Д-р Ли ди ја Па-
ла но ва, спе ци ја лист по 
ин тер на ме ди ци на во 
„Ре-Ме ди ка“, об јас ну-
ва де ка спо ред кри те-
ри у ми те на Свет ска та 
здрав стве на ор га ни за-
ци ја, за нор мал ни вред-
но сти на крв ни от при ти-

сок се сме та ат до 139 
ми ли ме три жи вин 

столб за си сто-
лен, или оп што-

поз нат ка-
ко го рен 

при ти сок, и 89 ми ли ме три жи вин 
столб за ди ја сто лен - до лен при ти сок. 
За ар те ри ска хи пер тен зи ја, ве ли таа, 
збо ру ва ме ко га при ти со кот е 140 со 
90 ми ли ме три жи вин столб или по-
ви сок, во три ме ре ња ед но по дру го, 
во те кот од ед на до три не де ли. 

До кто ри те раз ли ку ва ат два ви да 
хи пер тен зи ја: при мар на - за ста пе на 
кај 89 от сто од по пу ла ци ја та, и се кун-
дар на, ко ја е ре зул тат на не кое поз-
на то за бо лу ва ње (бо лест на бу бре зи-
те или на жлез ди те).

КА КО ДА ГО НА МА ЛИ МЕ РИ ЗИ КОТ?

Д-р Па ла но ва ве ли де ка фа кто ри-
те на ри зик за хи пер тен зи ја мо же 
да би дат вна треш ни и над во реш ни. 
Вна треш ни фа кто ри се ге нет ска пре-
дис по зи ци ја, пол, рас а и во зраст. 

- Ко га ста ну ва збор за при мар на та 
хи пер тен зи ја, по ве ќе од 95 от сто од 
па ци ен ти те има ат ге нет ска пре дис-
по зи ци ја, што е по твр де но со откри-
ва ње то на т.н. ген за хи пер тен зи ја. 
Тоа зна чи де ка по го лем ри зик да за-
бо лат има ат оние чии ро ди те ли има-
ле ви сок кр вен при ти сок. Тој е по-
за ста пен кај лу ѓе то од бе ла та раса, 
по че сто кај ма жи те и нај че сто над 
пе де сет го ди ни. На овие фа кто ри на 
ри зик ние не мо же ме да дејс тву ва-
ме - об јас ну ва д-р Па ла но ва.

На над во реш ни те фа кто ри на ри-
зик мо же ме да дејс тву ва ме. Тие се: 
зго ле ме на те лес на ма са, пре те ра но 

вне су ва ње сол во ис хра на та, пу-
ше ње, пи е ње ал ко хол, фи зич ка 

не а ктив ност, зго ле ме ни мас-
но тии во кр вта, зго ле ме но 
ни во на ше ќер во кр вта и 
стрес. 

- Ар те ри ска та хи пер тен зи-

ја е за де сет па ти по че ста кај по пу ла-
ци ја та со 20 от сто по го ле ма ма са од 
онаа чи ја те лес на ма са е бли ску до 
иде ал на та. Фи зич ка та не а ктив ност е 
обрат но про пор ци о нал на со ви си на-
та на крв ни от при ти сок. И по сто ја ни-
от стрес не га тив но вли јае на при ти-
со кот, а не мо же ме да ги изо ста ви ме 
и пу ше ње то и пи е ње то ал ко хол. Тие 
ја зго ле му ва ат ср це ва та ра бо та, а со 
тоа рас те при ти со кот - ве ли на ша та 
со го вор нич ка. 

Отка ко ќе се по ја ви, бо ле ста дол го 
вре ме не да ва ни ка кви симп то ми. 
Ко га тие ќе се по ја ват, обич но се ре-
зул тат на ве ќе на ста на та комп ли ка-
ци ја на не кој ви та лен ор ган. 

ОТКРИ ВА ЊЕ И КОН ТРО ЛИ

- Нај че сти симп то ми се зад тил на 
гла во бол ка, ко ја е по и зра зе на на у-
тро, ср це би е ње, те шко тии со ви дот, 
зу е ње во уши те, отеж на то ди ше ње 
со чув ство на при ти сок во гра ди те, 
кр ва ве ње од но сот, ноќ но мо кре ње. 
За на вре ме да се спре чи на ста ну ва-
ње то на комп ли ка ци ја, мо ра ме да 
дејс тву ва ме пре вен тив но, со от стра-
ну ва ње на над во реш ни те фа кто ри 
на ри зик - об јас ну ва д-р Па ла но ва. 

Оние што не ма ат симп то ми за ви-
сок кр вен при ти сок ед наш го диш но 
тре ба да пра ват пре вен тив ни кар-
ди о ло шки прег ле ди. Со нив се ди јаг-
но сти ци ра евен ту ал но по сто е ње на 
ар те ри ска хи пер тен зи ја, се про це ну-
ва ри зи кот за неј зи но на ста ну ва ње 
или се откри ва ат комп ли ка ции кај 
оние што не зна е ле де ка се бол ни. 
Во пре вен тив ни те прег ле ди се пра ви 
и ЕКГ-сним ка на ра бо та та на ср це то, 
ул тра со но граф ски прег лед на ср це-
то, а кај не кои па ци ен ти е не оп хо ден 

ШТО ТРЕ БА ДА СЕ ЗНАЕ ЗА ВИ СО КИ ОТ КР ВЕН ПРИ ТИ СОК

Ти вок уби ец
Ар те ри ска та хи пер тен зи ја е акут на или хро нич на бо лест ко га трај но е зго ле-
мен ар те ри ски от кр вен при ти сок. Таа нај че сто не ма пре поз нат ли ви и ка ра-
кте ри стич ни симп то ми, по ра ди што се на ре ку ва ти вок уби ец 
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и тест на оп то ва ру ва ње, по пу лар но 
на ре чен стрес-тест. 

- Кај па ци ен ти со по ка че ни вред-
но сти на при ти со кот во ор ди на ци ја-
та во две ме ре ња ед но по дру го се по-
ста ву ва и хол тер-апа рат, кој го ме ри 
и при ти со кот 24 ча са. За дол жи тел но 
се пра ват и ла бо ра то ри ски ана ли зи, 
на у тро, на глад но, и со нив се одре-
ду ва ни во то на ше ќер и на мас но-
тии во кр вта. Ако со овие прег ле ди 
се ди јаг но сти ци ра хи пер тен зи ја, по-
треб но е таа да се ле ку ва, а па ци ен-
тот ре дов но да оди на кон тро ли. Во 
по че то кот кон тро ли те се по че сти. 
Обич но пр ва та е за еден ме сец, а 
по на та му се пра ват на три ме се ци 
во тек на пр ва та го ди на. До бро ре-
гу ли ра на та хи пер тен зи ја кар ди о ло-
шки се кон тро ли ра ед наш-два па ти 
го диш но. Во о би ча е но е па ци ен ти те 
да го по се ту ва ат ма тич ни от ле кар 
ед наш ме сеч но за про пи шу ва ње 
на ре дов на та те ра пи ја, при што им 
се кон тро ли ра и крв ни от при ти сок. 
Осо бе но важ но е па ци ен ти те да го 
ме рат крв ни от при ти сок во до маш-
ни ус ло ви, нај до бро со жи вин ма-
но ме тар, а да се из бег ну ва ат ди ги-
тал ни те апа ра ти, со кои при ти со кот 
се ме ри на рач ни от зглоб - со ве ту ва 
до ктор ка та. 

ЛЕ КУ ВА ЊЕ

Таа об јас ну ва де ка во о би ча е но е 
при ти со кот да се ме ри на у тро, по ло-
ви на час по зе ма ње то на утрин ска та 
те ра пи ја, што зна чи во исто вре ме во 
те кот на не кол ку ме се ци. Днев ни те 
ме ре ња се ин ци дент ни во за вис ност 
од актив но сти те и по ја ва та на не кој 
симп том, кој би мо жел да ука же на 

про ме на на вред но ста. Па ци ен тот 
тре ба да ги за пи ше и да ги но си со 
се бе вред но сти те при по се та на ма-
тич ни от ле кар. Со са мо ме ре ње то не 
тре ба да се пре те ру ва, осо бе но ако 
во по долг вре мен ски пер и од крв ни-
от при ти сок е до бро ре гу ли ран.

Се ко ја не ле ку ва на хи пер тен зи ја 
со тек на вре ме до ве ду ва до оште ту-
ва ње на ср це то, мо зо кот, очи те или 
бу бре зи те. Ле ку ва ње то на по лес ни-
те об ли ци глав но е симп то мат ско и 
оп фа ќа на ма лу ва ње на те лес на та 
ма са, по мал ку сол во ис хра на та, фи-
зич ка актив ност од ба рем три е сет 
ми ну ти пет па ти во не де ла та, пре ста-
нок на пу ше ње, на ма ле но пи е ње ал-
ко хол, спра ву ва ње со стре сот пре ку 
веж би за ре ла кса ци ја. 

- Трет ма нот со ле ко ви се при ме ну-
ва кај оние со дру ги при друж ни ср-
це ви за бо лу ва ња, дол го не ре гу ли ра-
на хи пер тен зи ја со вис це ра ли за ци ја 
(оште ту ва ње на дру ги ор га ни од са-
ми от при ти сок). Де нес по сто јат по ве-
ќе гру пи ан ти хи пер тен зив ни ле ко ви. 
Из бо рот на те ра пи ја та е ин ди ви ду а-
лен, во за вис ност од по ве ќе фа кто-
ри, пр венс тве но од вред но сти те на 
при ти со кот, ср це ва та фре квен ци ја, 
по сто е ње на одре де ни оште ту ва ња 
на ср це то, ка ко што е за де бе лу ва-
ње на ср це ви от му скул или ср це во-
то про ши ру ва ње (ди ла та ци ја). Се кој 
лек е до бар до кол ку ја доб ли жи вред-
но ста на крв ни от при ти сок бли ску до 
оп ти мал на та. Нај че сто се за поч ну ва 
со еден лек и, до кол ку не го ва та ма-

кси мал на до за во одре ден пер и од 
не го да ва оче ку ва ни от ефект, во те-
ра пи ја та се вклу чу ва уште еден лек 
- ве ли д-р Па ла но ва. 

ВРЕ МЕ ЗА ТЕ РА ПИ ЈА 

До ктор ка та истак ну ва де ка е осо-
бе но важ но па ци ен ти те пра вил но 
да ја зе ма ат про пи ша на та те ра пи ја. 
До кол ку се ра бо ти за еден лек во ед-
на до за, тој тре ба да се зе ме на у тро, 
на глад но, а до кол ку е во две до зи, 
вто ра та до за да се зе ме нај доц на до 
18 ча сот. По греш но е ако те ра пи ја та 
се при ма на ве чер, пред спи е ње. До-
кол ку се про пу шти утрин ска та до за, 
поп лад нев на та тре ба да се зе ме по-
ра но. Важ но е па ци ен ти те со хи пер-
тен зи ја да зна ат де ка при ти со кот во 
раз ли чен пер и од од де нот мо же да 
ва ри ра и не тре ба да се воз не ми ру-
ва ат при до би ва ње лош ре зул тат на 
ед но ме ре ње. Пра ва та сли ка за ре-
гу ли ра но ста на крв ни от при ти сок ја 
да ва ат ме ре ња та за бе ле жа ни во по-
долг вре мен ски пер и од. 

- Акут ни те стрес ни со стој би, кои 
мо жат да до ве дат до енор мен скок 
на крв ни от при ти сок, не тре ба да се 
ле ку ва ат со зго ле му ва ње на до за-
та на ле кот, ту ку со до да ва ње се да-
тив. Ако во по долг пер и од, и по крај 
ре дов но то зе ма ње на те ра пи ја та и 
спро ве ду ва ње то на за дол жи тел ни от 
хи ги е но-ди е тет ски ре жим, крв ни от 
при ти сок е не ре гу ли ран, те ра пи ја та 
тре ба да се ко ри ги ра. Са мо и ни ци ја-
тив но ме ну ва ње на те ра пи ја та со до-
да ва ње ле ко ви по сопс твен из бор не 
се пре по ра чу ва - до да ва таа.

Фи зич ка та 
не а ктив ност 
е обрат но-
про пор ци-
о нал на со 
ви си на та 
на крв ни от 
при ти сок. На 
не го не га тив-

но вли ја ат и стре сот, пу ше-
ње то, ал ко хо лот и сол та

Д-р Ли ди ја 
Па ла но ва
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Чув ству вајте го сон це то,   не горетеЛЕ
ТО

Из го ре ни ци те се ја сен 
знак де ка ул тра ви о ле то-
ва та ра ди ја ци ја од сон-
це то или од со ла ри у мот 
поч на ла да го уни шту ва 

ге нет ски от ма те ри јал во кле тки те на 
ко жа та, од нос но нив на та ДНК. Ва-
кво то оште ту ва ње на ге нет ски от ма-
те ри јал е при чи на за не кон тро ли ран 
раст на кле тки те, кој во ди до по ја ва 
на рак на ко жа та. 

- Ако до би е те из го ре ни ци ед наш 
во две го ди ни, ри зи кот за по ја ва на 
ме ла ном се зго ле му ва за три па ти. 
Бол ка та што при тоа се чув ству ва е 
ре зул тат на на по рот на ор га низ мот 
да за креп не и да го по пра ви оште-
ту ва ње то. Ток му по ра ди тоа, из го-
ре ни ци те са ми се лу пат. Лу пе ње то 
е од бра на на те ло то кое со тоа се 
тру ди да ги отфр ли оште те ни те кле-
тки, би деј ќи тие мо жат да ста нат 
кан це ро ге ни - об јас ну ва д-р Ли ди-
ја Би сер ко ска-Ата на сов ска, дер-
ма то ве не ро лог во „Ре-Ме ди ка“. 
Ул тра ви о ле то ви те сон че ви зра ци не 
мо жат да се по чув ству ва ат, на нив 
не ре а ги ра ме ка ко ко га ќе до пре ме 
не што вре ло, а се пак ја го рат ко жа-
та. Топ ли на та на те ло то ја пра ват ин-

фра цр ве ни те зра ци, кои, пак, не пра-
ват из го ре ни ци.

ТЕ ЛО ТО СЕ БО РИ ДА ЈА СПА СИ КО ЖА ТА, 
НО НЕ МУ УС ПЕ ВА СЕ КО ГАШ

Д-р Би сер ко ска-Ата на сов ска об јас-
ну ва де ка при кон такт со врел об јект 
ко жа та бол но ќе се за цр ве ни, ќе има 
оток, но ге нет ски от ма те ри јал во кле-
тки те не е оште тен. Тоа не е слу чај и 
при го ре ње на ко жа та од сон че во то 
УВ-зра че ње, ко га ко жа та се за цр ве-
ну ва, ста ну ва топ ла, а ме ста та ка де 
што сме из го ре ни од сон це бо лат. 
- Крв ни те са до ви се про ши ру ва ат 
за да ја одр жат нор мал на та те лес на 
тем пе ра ту ра и да овоз мо жат кле-
тки те од иму ни от си стем да стиг нат 
до оште ту ва ње то и со тоа да се об-

но ви ве ќе оште те на та ко жа. За тоа 
чув ству ва ме бол ка, но за жал, не 
се ко гаш мо же тоа да го сто ри во це-
лост - ве ли на ша та со го вор нич ка. 
Сон че ви те из го ре ни ци не тре ба да 
се по вр зу ва ат са мо со пла жа и сон-
ча ње. Мо же да се из го ри и на спорт-
ски нат пре вар над вор, во гра ди на, 
на пе ша че ње или до де ка се ра бо ти 
на отво ре но.

СА МО СО КРЕ МА НЕ МО ЖЕ МЕ 
ДА СЕ ЗА ШТИ ТИ МЕ

Д-р Би сер ко ска-Ата на сов ска ве ли 
де ка кре ми те се ко рис ни во за шти та-
та на на ша та ко жа, но тоа не зна чи 
де ка ако се на мач ка ме ќе мо же ме 
дол го да оста не ме на сон це. За тоа се 
пре по ра чу ва кре ми те да се ком би ни-

Сон це то кол ку што е здра во тол ку мо же да би де и штет но 
по здрав је то. Осо бе но ако се из ло жу ва ме на не го во то 
зра че ње до сте пен да до би е ме из го ре ни ци. Мно гу ми на, 
во де ни од жел ба та за те мен тен и исон ча но те ло, ги 
за не ма ру ва ат пос ле ди ци те од из го ре ни ците, убе де ни 
де ка со кре мови или ло си о ни бр зо ќе го ре шат проб ле мот
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ра ат со со од вет на об ле ка и се де ње 
во сен ка. Ле ка ри те пре по ра чу ва ат 
крем со за шти тен фа ктор нај мал ку 
15, но кол ку по ви сок фа ктор тоа по-
до бро. Мо ра да се вни ма ва на ро кот 
на упо тре ба на кре ми те, би деј ќи по-
ве ќе то од нив има ат рок на тра е ње 
од 2 до 3 го ди ни, ка ко и да се знае 
ка ко пра вил но се упо тре бу ва ат. 
- Се на не су ва на чи ста и су ва ко жа, 
на се кои два ча са, по око лу две ка-
фе ни ла жич ки, за за шти та на гла ва та, 
вра тот и ра це те, а за це ло то те ло, без 
де ло ви те што ги по кри ва ко сти мот за 
ка пе ње, по две су пе ни ла жи ци крем. 
Во о би ча е но кре ми те лес но се од ми-
ва ат, ду ри и тие на кои пи шу ва де ка 
се во до от пор ни, за тоа на мач кај те се 
вед наш по из ле гу ва ње то од во да. Ни-
ед но средс тво за за шти та од сон це то 
не обез бе ду ва 100 про цен ти за шти-
та. За гри жу вач ки е што че сто из го ре-
ни ци до би ва ат лу ѓе што на не ле крем 
со ви сок за шти тен фа ктор и ве ро јат-
но ве ру ва ле де ка со тоа се си гур ни на 
сон це по долг пер и од - по јас ну ва таа.

ОР ГАН СКИ ИЛИ НЕ ОР ГАН СКИ КРЕ МОВИ?

Ко га ве ли ме ор ган ски тре ба да се 
знае де ка тој тер мин, ко га се ра бо ти 
за средс тва за за шти та од сон це, го 
не ма исто то зна че ње ка ко ко га го упо-
тре бу ва ме за хра на. На ша та со го вор-
нич ка ве ли де ка ор ган ски е тех нич ки 
тер мин што се ко ри сти во хе ми ска та 
ин ду стри ја за да се опи ше де ка има 
мо ле ку ли кои со др жат јаг ле род ни ато-
ми. Не ор ган ски те кре ми, пак, ве ли до-
ктор ка та, со др жат ти та ни ум ди о ксид. 
Спо ред неа, и два та ви да ќе спре-

чат из го ре ни ци ако се упо тре бу ва ат 
спо ред упат ство то, са мо што нив но-
то дејс тво е по раз ли чен пат. Oние 
со ор ган ско по тек ло дејс тву ва ат та ка 
што ги ап сор би ра ат ул тра ви о ле то ви-
те зра ци од сон це то, а не ор ган ски те 
кре ми дејс тву ва ат со од би ва ње на 
зра ци те. Де не ска има по ве ќе брен-
до ви кре ми што дејс тву ва ат и на два-
та на чи ни.

СО ЛА РИ У МОТ ЈА ОШТЕ ТУ ВА  КО ЖА ТА

До кто ри те се убе де ни де ка се-
ко гаш ко га упо тре бу ва ме со-
ла ри ум ја оште ту ва ме ко жа-
та. Спо ред нив, упо тре ба та на 
со ла ри у ми за прв пат на во зраст под 
35 го ди ни го зго ле му ва ри зи кот за 
по ја ва на ме ла ном за 59 про цен ти. 
- Би со ве ту ва ле да не ко ри сти те со-
ла ри ум ако има те по мал ку од 18 го-
ди ни, ако има те све тол тен, пе га ва 
ко жа, ако го ри те на сон це или ако 

има те мно гу бем ки, по тоа ако сте 
има ле кан цер на ко жа та, ако зна е те 
де ка во се мејс тво то има ло за бо ле ни 
од ко жен кан цер и ако при ма те ле ко-
ви кои ја зго ле му ва ат чув стви тел но-
ста на УВ-зра ци те - пре по ра чу ва д-р 
Би сер ко ска-Ата на сов ска

ДЕ ЦА ТА СЕ ВО НАЈ ГО ЛЕ МА ОПАС НОСТ

Дет ска та ко жа е иск лу чи тел но чув-
стви тел на на сон че ви те зра ци, а де-
ца та со свет ла или со цр ве на ко са, 
со свет ли очи и со пе ги се во нај го ле-
ма опас ност. По ма ли те од шест ме-
се ци не сме ат да би дат на ди рект но 
сон це, осо бе но нап лад не. И за де-
ца та ва жат исти те пре по ра ки ка ко 
и за во зрас ни те - комп лет на сен ка, 
со од вет на об ле ка и кап чи ња, уба во 
на мач ка ни со кре ма за дет ска и бе-
бе шка ко жа со по го лем фа ктор. 

- На мач кај те го уште од до ма, без 
раз ли ка да ли де те то оди на про ше-
тка, на пла жа или на учи ли ште - об-
јас ну ва до ктор ка та.

СОН ЦЕ ТО И ВИ ТА МИ НОТ Д

На си те ни тре ба сон це за соз да ва-
ње на ви та ми нот Д, би деј ќи не го ви от 
не до ста ток во долг вре мен ски пер и-
од ги оште ту ва ко ски те, што е мош не 
се ри оз но. Кол ку вре ме тре ба да се 
по ми не ме на сон це за да има ме до-
вол но ко ли чес тво ви та мин Д за ви си 
од ти пот на ко жа та, вре ме то од де-
нот, го диш но вре ме и на кој дел од 
пла не та та сме. Но тоа не зна чи де-
ка тре ба да из го ри ме на сон це за да 
до вол но со бе ре ме од овој ви та мин. 
Екс пер ти те ве лат де ка се по треб ни 
кра тки и че сти екс по зи ции на сон це 
и де ка во о би ча е на та днев на екс по-
зи ци ја е до вол на.

По ја ва та на из го ре ни ци од сон це 
на те ло то се ко гаш се тре ти ра ка ко 
итен слу чај. Не тре ба во оп што да се 
че ка и ако има те из го ре ни ци од сон-
це со ме у ри и бол ка или, пак, по ка че-
на тем пе ра ту ра. На ле кар тре ба да 
се пој де и ако има те осип по мач ка-
ње со кре ма за за шти та од сон че во-
то зра че ње.

Лу пе ње то на 
из го ре ни ци те 
е од бран бен 
ме ха ни зам 
на те ло то,  
кое со тоа се 
тру ди да ги 
отфр ли оште-
те ни те кле-

тки, би деј ќи тие мо жат да 
ста нат кан це ро ге ни

Д-р Ли ди ја Би сер-
ко ска-Ата на сов ска 

Чув ству вајте го сон це то,   не горете
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ЕХО НА СТО МА К

Се ко ја акут на или хро нич на бол-
ка мо же да би де сиг нал за по сто-
е ње на за бо лу ва ње, по вре да или 
ма лиг на бо лест. Ул траз вуч ни от 
прег лед ма же да му по мог не на 
до кто рот за про вер ка на мно гу-
број ни прет по ста ве ни при чи ни, 
осо бе но ко га бол ка та е прос ле де-
на со оп шти и не јас ни симп то ми. 
Мо же да се ана ли зи ра ат си те ор-
га ни во сто ма кот и да се ба ра ат 
зна ци за бо лест пре ку ана ли за на 
про ме ни те на нив на та го ле ми на, 
фор ма или стру кту ра та на ткивaтa. 

По сто јат го лем број бо ле сти на цр ни от дроб пре диз ви ка ни од раз лич ни 
ети о ло шки фа кто ри, кои да ва ат раз лич ни про ме ни на па рен хи мот - тки-
во то на цр ни от дроб. Жол ти ца та е нај за ста пе ни от кли нич ки симп том. Че-
сто, цр но дроб ни те бо ле сти се ма ни фе сти ра ат и со на ру шу ва ња што се 
по ка жу ва ат во ла бо ра то ри ски те те сто ви, а нај че сти се аб нор мал но сти те 
во цр но дроб ни те ла бо ра то ри ски те сто ви.

Со по мош на ул траз ву кот мо же да се на пра ви раз ли ка ме ѓу раз ни те 
ти по ви цр но дроб ни функ ци о нал ни на ру шу ва ња. Ул траз вуч ни от прег лед 
за зе ма зна чај но ме сто во иден ти фи ка ци ја и де тек ци ја на ни во то на об-
струк ци ја на жолч ни те па ти шта. Цр но дроб на та ци ро за, пак, ја ка ра кте-
ри зи ра ат аб нор мал на фи броз на транс фор ма ци ја на тки во то и про ме ни 
на крв ни от про ток. 

Со внимателен ултразвучен
прегледможатдаселоцираати
откријаттумори,цисти,абсцеси
ограничени гнојни воспаленија,
акцесорни(малипрекубројниор
гани),недостатокилинеадекват
налокализацијанаоргани,сврз
ноткивни лузни. Секоја од овие
творбиимасвоитипичниултраз
вучникарактеристики,падокто
ротевоможностдадефинираза
каквапроменасеработи,кадее
инакојорганмуприпаѓа.

Бол ка 
во сто ма кот

Цр но дроб ни бо ле сти

Бо ле сти на пан кре а сот

Ту мо ри, луз ни

Вна треш но кр ва ве ње
Присериозниповреди,каконапример,восообраќајнинесреќи,наг

мечувањаилипаѓање,честосеслучуваатвнатрешникрвавењаопасни
поживотпорадиповрединавнатрешниоргани.Тие,најчесто,несевед
нашвидливи.Тогаш,прегледотсоултразвукемногукорисноскенирање,
коеможедагопокажекрвавењето,ноинеговатапричинатаиобемот.
Когасеработизаповредисокуршумилизанадворешнотело,тогаштоа
можедасепронајдесоултразвукотипрвичнодасепроценистепенот
наоштетувањенаорганот.Секако,вопонатамошнатадијагностикасе
користатискенирањасодругиапарати(техники),доколкуепотребно.

Вос па ли тел ни за бо лу ва ња на пан кре а сот ка ко аку тен пан кре а ти тис, на 
при мер, кај кои се ја ву ва вос па ли те лен из лив или псе у до ци сти - т.н. лаж ни 
ци сти во окол на та на ор га нот, ул траз ву кот ус пеш но ги де те кти ра. Тој че сто 
де те кти ра пан кре а тич ни кал ку ли-кам чи ња или кал ци фи ка ти кај па ци ен ти со 
хро ни чен пан кре а ти тис.
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При аб до ми нал ни от ул траз вук, или прег ле дот на ре чен ехо 
на сто мак, се ко ри стат ви со ко фре квент ни ул траз вуч ни 
бра но ви за да се про из ве дат дво ди мен зи о нал ни сли ки 
на ме ки те тки ва. Д-р Лил ја на Тев дов ска, ин тер нист во 
„Ре-Ме ди ка“, об јас ну ва де ка прег ле дот со овој апа рат се 
пра ви по ра ди одре де ни 
симп то ми, но и пер и о дич-
но, пре вен тив но. Ехо-прег-
ле дот е вклу чен во си те 
про гра ми за про ши ре ни 
си сте мат ски прег ле ди на 
ра бот ни ци те

Ул траз ву кот 
не ко ри сти 
јо ни зи рач ко 
зра че ње за 
соз да ва ње 
на сли ка та

Д-р Лил ја на  
Тев дов ска

Слезинатаеорганотштонајчестострадапристомачнитрауми.Покрајтоа,постојативоспалителниималигни
заболувањанаслезината.Кајпациентисонапреднатацрнодробнацироза,слезинатаможедасезголеми.
Бубрезитесеистотакачестоповредуваниприабдоминалнатраума.Вонивчестосесоздавааткамчиња,кои

можатдагоблокираатпротокотнамочтаидададатнарушувањанацелиотуринаренсистем.Различниболести,
пак,предизвикуваатразличнипроменивоморфологијатанабубрезите,сѐдосериознабубрежнаслабост.Ултраз
вучниотимиџингсепокажакакоисклучителнокориснатехникаводијагностикатанабубрежнитезаболувања.

За бо лу ва ња на жолч но то ќе се

Бо ле сти на сле зи на та и на бу бре зи те

Жолч на та кал ку ло за, вос па ле ние на жолч но то ќе се и аку тен на стап на 
остра сто мач на бол ка, се мно гу че ста при чи на за бол нич ки трет ман. Хро-
нич но то вос па ле ние на жолч но то ќе се нај че сто прос ле де но со по сто е ње 
на жолч на кал ку ло за - кам чи ња, кли нич ки се ма ни фе сти ра со ти штеч ка 
бол ка под дес ни от ре брен лак и ин то ле ран ци ја на мрс на хра на. Жолч ни те 
кам чи ња до ве ду ва ат до бол но вос па ле ние на жолч но то ќе се, но и до оп-
струк ци ја на жолч ни те ка на ли и пре кин на до ток на жол чен сок и ди ге стив-
ни ен зи ми од цр ни от дроб во цре ва та. Прег ле дот со ул траз вук е су ве ре на 
ме то да за де тек ци ја на кам чи ња во жолч но то ќе се и жолч ни те па ти шта. 

Ул траз вуч на та тех но ло ги ја се 
ко ри сти за без бед но во де ње тен-
ко иг ле ни би оп сии, но и за из ве-
ду ва ње те ра пи ски по стап ки. Во 
те кот на хи рур шки те ин тер вен-
ции, ул траз ву кот да ва зна чај на 
ви зу ел на по ткре па за де тек ци ја 
на ма ли про ме ни на ор га ни те 
што те шко мо жат да се про нај дат 
ви зу ел но и со пал па ци ја (прег лед 
со пр сти).

Тен ко иг ле ни 
би оп сии

Ане вриз ма прет ста ву ва про-
ши ру ва ње, истен чу ва ње и ос ла-
бу ва ње на ѕи дот на аб до ми нал-
на та аор та, ар те ри ја та што но си 
крв ди рект но од ср це то кон дол-
ни от дел на те ло то. За ка ну вач ко 
пр ска ње на ане вриз ма е со стој-
ба опас на по жи вот. За сре ќа, 
ане вриз ми те лес но се де те кти-
ра ат со по мош на ул траз вук. Со 
ре дов но сле де ње, мо же да се 
спре чат акут ни те комп ли ка ции, 
ка ко руп ту ра и неј зи но на вре ме-
но хи рур шко ле ку ва ње.

Ле ку ва ње 
ане вриз ма
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Са ка на та бре ме ност е 
еден од нај у ба ви те на-
ста ни за се кое се мејс тво, 
ко га си те оче ку ва ат да за-
вр ши со ра ѓа ње жи во и 

здра во де те. За тоа, ид на та мај ка тре-
ба да знае ко га, кои и зо што се по-
треб ни одре де ни прег ле ди или скри-
нин зи. Ту ка спа ѓа ат, ме ѓу дру го то, и 
скри нин зи за ге нет ски и стру ктур ни 
ано ма лии на пло дот, а кај мај ка та 
откри ва ње на на ру шен ме та бо ли-
зам на јаг ле но хи дра ти, уро ге ни тал ни 
ин фек ции, скри нинг за пред вре ме но 
по ро ду ва ње, но и дру ги што се спро-
ве ду ва ат кај па ци ен тки со одре де ни 
ри зи ци. Проф. д-р Гор да на Ада мо ва, 
ги не ко лог во „Ре-Ме ди ка“, ни да де 
упат ства во кој пер и од од бре ме но-
ста ка ков скри нинг се пре по ра чу ва и 
што мо же да се открие со не го.

ШТО ТРЕ БА ДА СЕ ЗНАЕ

- Штом ќе изо ста не мен стру а ци ја-
та, же на та вед наш тре ба да про ве-
ри да ли ста ну ва збор за бре ме ност 
и да ли таа е ло ци ра на во ма тка та. 
Прег ле дот во пр ви от три ме стар е од 
го ле мо зна че ње, би деј ќи во не го се 
пра ват нај важ ни еле ктив ни и се ле-
ктив ни скри нин зи, кои ќе ја одре дат 
по на та мош на та про гра ма за сле де-
ње на бре ме на та. Кај око лу 10-20 
про цен ти од слу ча и те тер ми нот на 
пос лед на та мен стру а ци ја не се сов-
па ѓа со ста ро ста на бре ме но ста, а 
нај точ но опре де лу ва ње на ге ста-
ци ска та не де ла е мож но во пр ви от 

три ме стар. Поз на ва ње то на точ на та 
не де ла на бре ме ност е не оп ход но 
би деј ќи одре де ни скри нин зи - ул траз-
вуч ни и би о хе ми ски - се по вр за ни за 
точ но опре де ле на не де ла од бре ме-
но ста. Исто то ва жи и за тол ку ва ње то 
на на о ди те - во раз лич на не де ла на 
бре ме ност мо же да има ат раз лич но 
зна че ње. От ту ка про из ле гу ва го ле-
ма та важ ност на прег ле дот во пр ви от 
три ме стар - ве ли д-р Ада мо ва.

Таа об јас ну ва де ка по две не де ли 
од доц не ње то на мен стру а ци ја нај-
че сто е мож но да се ви ди и слуш не 
ср це ва та ак ци ја на пло дот и до кол ку 
е по зи тив на, бре ме на та вле гу ва во 
про гра ма за пре на тал на за шти та и 
кон тро ла. Од па ци ен тка та се зе ма 
комп лет на исто ри ја, ко ја оп фа ќа фа-
ми ли јар на, лич на анам не за, аку шер-
ска исто ри ја, од нос но се но ти ра ат 
евен ту ал ни бо ле сти во се мејс тво то 
и кај неа што мо же да би дат ре ле-
вант ни за бре ме но ста. Ги не ко ло гот 
се за поз на ва и со те кот и ис хо дот на 
прет ход ни те бре ме но сти, до кол ку ги 
има ло, ус ло ви те во кои па ци ен тка 
жи вее, жи вот ни те на ви ки, ра бот но то 
ме сто. Таа до би ва ин фор ма ци ја од 

сво јот ги не ко лог ка ко ќе се од ви ва ат 
кон тро ли те, кои прег ле ди се пре по-
ра чу ва ат во кој пер и од од бре ме но-
ста, зо што се важ ни и ка кви мо же да 
би дат пос ле ди ци те до кол ку на не кој 
прег лед/скри нинг се за бе ле жат аб-
нор мал ни на о ди. Бре ме на та са ма 
од лу чу ва да ли ќе ги на пра ви скри-
нин зи те и до кол ку од бие, тре ба да 
ги пре зе ме пос ле ди ци те ако дој де до 
не са ка ни ефе кти.

- Пр ви от ул траз ву чен скри нинг се 
пра ви ме ѓу 12-та и 14-та ге ста ци ска 
не де ла. Со не го се откри ва ри зик 
за ане уп ло и дии - хро мо зо мо па тии, 
од кои нај чест е Да у нов син дром - 
мон го ли зам. На о дот од ул траз ву чен 
прег лед се ком би ни ра со би о хе ми-
ски мар ке ри - хор мон ски ана ли зи 
од кр вта на мај ка та и одре де ни по-
да то ци за неа. По да то ци те ги обра бо-
ту ва спе ци јал но изра бо тен соф твер, 
т.е. комп ју тер ски се прес ме ту ва ри-
зик за аб нор ма лен на од на хро мо-
зо ми те. Тре ба да се наг ла си де ка 
комп ју те рот не да ва ди јаг но за, ту ку 
пресметка на ри зик, при што сен зи-
тив но ста за откри ва ње ане уп ло и дии 
до стиг ну ва 95 от сто. Во де неш но 

По доц не ње то на ре дов на та мен стру а ци ја, же на та тре ба 
да се ја ви кај сво јот ги не ко лог или, до кол ку го не ма, тре ба 
да из бе ре еден. Ко га ста ну ва збор за са ка на бре ме ност, 
то гаш за поч ну ва ат пр ви те прег ле ди, раз го во ри и 
со ве ту ва ња. Бре ме на та жена ќе ги до бие си те по треб ни 
ин фор ма ции - за пла ни ра ње на текот на бре ме но ста, 
хи ги е но ди е тет ски ре жим и за скри нин зи со кои мо же 
да се пред ви дат и откри јат ри зи ци што мо же да до ве дат 
до се ри оз ни на ру шу ва ња кај пло дот и кај мај ка та

Скри нин зи во бре ме но ста   КОИ, ЗО ШТО, КО ГА?

Јас но е кол-
ка ва е уло-
гата на скри-
нин зи те во 
откри ва ње то 
на ри зи ци те 
што мо жат да 
го за гро зат 
ис хо дот на 

бре ме но ста, здрав је то на 
мај ка та и пло дот

Проф.др
Гордана
Адамова



јуни 2013 | РЕВИТА 27

вре ме ста ро ста на мај ка та ве ќе не 
е глав на ин ди ка ци ја за ин ва зив на та 
про це ду ра - ам ни о цен те за или хо ри-
он би оп си ја, би деј ќи не ин ва зив ни те 
про це ду ри има ат ви сок сте пен на 
сен зи тив ност за откри ва ње три со-
мии, а не се по вр за ни со ри зик од 
спон тан абор тус и дру ги комп ли ка-
ции - ве ли про фе сор ка та.

Д-р Ада мо ва ве ли де ка, по крај 
стан дард ни, по сто јат и пос пе ци фич-
ни ул траз вуч ни мар ке ри во пр ви от 
три ме стар, кои се при сут ни кај пло-
до ви со хро мо зо мо па тии и мо жат да 
се ди јаг но сти ци ра ат со ви со ко со фи-
сти ци ра на тех но ло ги ја, а ја зго ле му-
ва ат сен зи тив но ста на скри нин гот.

ОГРОМ НА УЛО ГА

- Скри нин гот не мо же да го пра ви 
се кој ги не ко лог, за не го се по треб ни 
обу ка и сер ти фи кат. Де фи ни тив на ди-
јаг но за за ане уп ло и дии се по ста ву ва 
со ин ва зив ни про це ду ри со зе ма ње 
хо ри он ски ре сич ки или пло до ва во-
да, ин тер вен ции што но сат ри зик од 
спон тан абор тус во 0,5-1 от сто од 
слу ча и те. При на о ди на ви сок ри-
зик или ре ги стри ра ње на не кој од 
мар ке ри те, асо ци ра ни со зго ле мен 
ри зик за три со ми ја, ги не ко ло гот е 
дол жен да ѝ об јас ни на па ци ен тка та 
што прет ста ву ва тој на од и кои се по-
на та мош ни те оп ции. Таа са ма тре ба 
да ре ши кој ри зик ќе го при фа ти - од 
спон тан абор тус ако оди на ин ва зив-
на ди јаг но стич ка про це ду ра или од 
ра ѓа ње плод со хро мо зо мо па ти ја, 
ако иста та не ја на пра ви - об јас ну ва 
на ша та со го вор нич ка.

Вто ри от ул траз ву чен скри нинг се 
пра ви од 20-та до 24-та ге ста ци ска 
не де ла за про вер ка на стру кту ра на 
ор га ни те, ’рбет ни от столб и ек стре-
ми те ти те на пло дот, ло ка ли за ци ја на 
по стел ка та, па поч на та врв ца, пло до-
ва та во да. Д-р Ада мо ва ве ли де ка то-
гаш мо же да се откри јат ре чи си си те 
ано ма лии, по ве ќе од 98 про цен ти, 
до кол ку скри нин гот го пра ви обу чен 
и иску сен ги не ко лог со апа рат што 
има ви со ка ре зо лу ци ја. Одре де ни 
стру ктур ни ано ма лии но сат ви сок 
ри зик од хро мо зо мо па тии и во тој 

слу чај на бре ме на та ѝ се пред ла га 
ин ва зив на ди јаг но стич ка про це ду-
ра.

Тре ти от ул траз ву чен скри нинг се 
пра ви во 32 ге ста ци ска не де ла, ко-
га се про ве ру ва ат рас тот и раз во јот 
на пло дот. Тој мо же да има за ба вен 
и за бр зан раст. И ед но то и дру го то ја 
кла си фи ци ра ат бре ме но ста во ри-
зич на и се ба ра при чи на та за от ста-
пу ва ња. 

- За ба вен раст, ме ѓу дру го то, мо же 
да би де ре зул тат на ин су фи ци ент на 
функ ци ја на по стел ка та. Ед на од при-
чи ни те за за бр зан раст е на ру шен 
ме та бо ли зам на јаг ле но хи дра ти. Во 
два та слу чаи се при ме ну ва ат одре-
де ни ди јаг но стич ки про це ду ри за да 
се утвр ди ети о ло ги ја та и да се спро-
ве дат одре де ни те ра пи ски мер ки - 
ве ли про фе сор ка та.

Од дру ги те скри нин зи од го ле ма 
важ ност е оној за уро ге ни тал ни ин-
фек ции. За таа цел во пр ви от три ме-
стар се зе мат ми кро би о ло шки бри-
се ви од ва ги на та и гр ло то на ма тка та 
и се вр ши прег лед на ури на та, а по 
по тре ба се пра ви и ури но кул ту ра. 
Во 35-та ге ста ци ска не де ла се пра-
ви уште еден ми кро би о ло шки скри-

нинг - за гру па Б-стреп то кок. При 
по зи ти вен на од на оваа ба кте ри ја, 
те ра пи ја та се да ва за вре ме на по-
ро ду ва ње то. Скри нинг за ге ста ци ски 
ди ја бе тес или т.н. скри ен ше ќер се 
пра ви ме ѓу 24-та и 28-та не де ла од 
бре ме но ста.

- Од се ле ктив ни те скри нин зи ќе го 
спом не ме оној за пред вре ме но по-
ро ду ва ње, кој ве ќе до би ва ме сто на 
еле кти вен. Од осо бе на важ ност е за 
па ци ен тки што има ле ин тер вен ции 
на гр ло то на ма тка та, по ве ќеп лод на 
бре ме ност и прет ход ни пред вре ме-
ни по ро ду ва ња или доц ни абор ту си 
- ве ли д-р Ада мо ва.

Таа до да ва де ка е јас но кол ка ва е 
уло га на скри нин зи те во пред ви ду ва-
ње то, откри ва ње то на ри зи ци те што 
мо жат се ри оз но да го за гро зат ис хо-
дот на бре ме но ста, здрав је то на мај-
ка та и пло дот. Ме ѓу тоа, и по крај си те 
до стап ни со вре ме ни ди јаг но стич ки 
и те ра пи ски про це ду ри, пре на тал но 
не мо жат да се откри јат си те мож ни 
на ру шу ва ња на рас тот и раз во јот на 
пло дот, та ка што од си те ро де ни де-
ца, 3-5 от сто ќе има ат по лес но или 
по те шко на ру шу ва ње на здрав стве-
на та со стој ба.

Скри нин зи во бре ме но ста   КОИ, ЗО ШТО, КО ГА? ДЕ
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Користамсредствазапотемнувањенакожата.Да
лимезаштитуваат?

На та ша од Ку ма но во

Мно гу ми на на сво и те те ла на не-
су ва ат про ду кти што ја ме ну ва ат 
обо е но ста на ко жа та и пра ват да 
изг ле да ка ко да се исон ча ни. Не-
кои од тие пре па ра ти лес но се од-
ми ва ат до де ка дру ги мо же да тра ат 
око лу ед на не де ла. Ко ри сте ње то 
на тие средс тва не зна чи де ка 
ко жа та е за шти те на. Во мо мен тот 
она што го зна е ме е де ка кре ми те 
се без бед ни, но се ка ко се сме та 
де ка мо ра мно гу по ве ќе да зна е ме 
за мож ни те по на та мош ни ефе кти 
од овие про ду кти. 

Напипавјазолченавратот,ачувствувамзамори
почестоимамсрцебиење.Коииспитувањатребада
гинаправам?

Ма ја Ри сте ска од Би то ла

- По треб но е да се на пра ви прег-
лед кај то ра ка лен хи рург, вклу чи-
тел но ехо и прег лед на штит на та 
жлез да. Исто та ка тре ба да се 
на пра ви ла бо ра то ри ско ис пи ту ва-
ње на функ ци ја та на ти ро ид на та 
жлез да. Во за вис ност од до би е ни те 
ре зул та ти ќе се одре ди по на та мош-
ни от трет ман, кој мо же да би де 
со ме ди ка мен ти или ле ку ва ње по 
хи рур шки пат.

Коисесимптомитенасрцевимааникајдеца?
Игор од Скоп је

- Де ца со по лес на кар ди о па ти-
ја обич но не ма ат ни ка кви те го би. 
Кли нич ки те зна ци кои мо жат да 
ука жат на ср це ва ма на кај де те то 
се: шум на ср це, мо дро пре бо е ни 
ко жа и слуз ни ци, за бр за но и те шко 
ди ше ње, лес но за мо ру ва ње, че сти 
и те шки вос па ле ни ја на бе ли те 
дро бо ви, сил но по те ње, пос ла бо 
на пре ду ва ње на де те то, гу би ток на 
све ста и хи по ксич ни кри зи.

Колкавимисешанситедаостанамбременасоин
витрооплодување?

Ели за бе та Пе тров ска од Скоп је

- Ус пе хот на ин ви тро-оп ло ду ва ње то 
во на ши от цен тар е око лу 45 про-
цен ти. Во зра ста на же на та е го лем 
фа ктор за овој ус пех, би деј ќи ква ли-
те тот и кван ти те тот на јај це-кле тки се 
на ма лу ва по 35-та го ди на од жи во тот 
на же на та. Ин фер ти ли те тот по вр зан 
со ма шки от фа ктор сѐ по ве ќе се 
сов ла ду ва со на пред ни те тех ни ки на 
оп ло ду ва ње ка ко што е оп ло ду ва ње 
со се ле кти ран спер ма то зо ид во јај-
це-кле тка та. На ма ле на та ова ри јал на 
ре зер ва кај во зрас ни те па ци ен тки 
се ре ша ва со ге нет ски ана ли зи на 

ем бри о ни те, нив на се лек ци ја и транс фер на здра ви ем-
бри о ни или евен ту ал но со до на ци ја на јај це-кле тки. 
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некои од нив ќе бидат објавени во наредното издание на „Ревита“
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На пло шта дот „Ма ке до-
ни ја“ во Скоп је и низ 
це ла та др жа ва се одр-
жа пет ти от марш, кој 
е дел од кам па ња та за 

бор ба про тив рак на дој ка „На пред 
ро зо во“. Ја ор га ни зи ра здру же ни-
е то „Бор ка - за се кој нов ден“ за 
да се из диг не све ста за на вре ме-
ни прег ле ди и ди јаг но за на ра кот.  
- Ра кот на дој ка та сѐ уште е на вр-
вот ме ѓу за бо лу ва ња та што при до-
не су ва ат за смрт ност кај же ни те. 
Во на ша та бол ни ца ра но то откри-

ва ње на бо ле ста и пра вил ни от 
трет ман кај па ци ен ти те се на пр во 
ме сто. Актив но ги слу ша ме и ги со-
ве ту ва ме же ни те за ра кот на дој ка-
та. Ди рект но се вклу чив ме во оваа 
кам па ња со цел ка ко до кто ри да ја 
ис пра ти ме по ра ка та до же ни те да 
во дат здрав на чин на жи вот - из ја ви 
проф. д-р Адре ја Ар сов ски, то ра ко-
ва ску ла рен хи рург во „Ре-Ме ди ка“.  
Трет ма нот на ра кот на дој ка, до да-
ва Ар сов ски, за ви си од во зра ста на 
же на та и неј зи но то здрав је, ка ко и 
од тоа да ли ра кот е оста нат во дој-

ка та или е ме та ста зи ран на дру ги 
ор га ни од чо ве ко во то те ло, а исто 
та ка и од ти пот, го ле ми на та и ло ка-
ци ја та на ту мо рот. За тоа е по треб-
но на вре ме но ди јаг но сти ци ра ње. 
„Ре-Ме ди ка“, ка ко врв на здрав стве-
на уста но ва, со сво ја та де лов на по-
ли ти ка не гу ва ни за вред но сти. Фо ку-
си ра на кон па ци ен ти те, ги под др жу ва 
си те актив но сти што зна чат мож ност 
за пре вен ци ја. Из ди га ње то на све ста 
за ра кот на дој ка та ја зго ле му ва мож-
но ста за пре вен ци ја, што е од клуч но 
зна че ње за ра но ди јаг но сти ци ра ње. 
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Бор ба про тив ра кот на дој ката 
„РЕ-МЕ ДИ КА“ НА ЧЕ ЛО НА РО ЗО ВИ ОТ МАРШ
Пр ва та при ват на оп шта 
бол ни ца „Ре-Ме ди ка“ 
ја под др жа и актив но 
се вклу чи со сво и те 
ме ди цин ски ра бот ни ци во 
кам па ња та „На пред ро зо во 
2013 - че ко ри про тив ра кот 
на дој ка та“ 
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Ние пет ми на сме 
НАЈ ЈА КА ЕКИ ПА

Пес ни, џа гор, над ви ку ва ње, на ви ва ње, ра дост, смеа. Не ко-
гаш и ка ко на ста ди он, ка ко по сто ја но да игра ат ма ке дон ска-
та ра ко мет на ре пре зен та ци ја или ра ко ме та ри те на Ме та лург. 
Та ка е во до мот на ре пре зен та ти ве цот и ра ко ме тен гол ман 
на Ме та лург, Пе тар Ан ге лов-Ди ви, се ед но да ли во ста нот во 
Скоп је или во се меј на та ку ќа во род но то Ка ва дар ци. За оваа 
при го да ги по се тив ме во Ка ва дар ци, за ви кенд. Се дру жев ме 
со си те за ед но, со Пе тар, со пру га та Јас мин ка, се дум го диш ни-
от Лео и со 4-го диш ни те близ нач ки Инес и Но е ли



Нѐ пре че ка Ди ви, со пре-
поз нат ли во то ка ва да реч-
ко го сто примс тво и без 
ни е ден ма нир што асо-
ци ра на не го ви от пре-

кар. Еден од гол ма ни те-окто по ди, ми-
ле ник на пуб ли ка та. Пре ка рот Ди ви 
му е уште од ос нов но учи ли ште. Бил 
тем пе ра мен тен, зна ел бур но да изре-
а ги ра, па дру га ри те та ка го за ви ка ле.

- А и ми оста на до де нес. Се га 
за си те сум Ди ви. Та ка ме ви ка ше 
фран цу ска та пуб ли ка ко га играв 
та му, та ка ме ви ка ат и на ши те на-
ви ва чи - отво ре но поч на да рас ка-
жу ва Пе тар, или всуш ност Пе тре, 
ама ре тко ка де е за пи шан та ка. 
Ан ге лов стои на го лот отка ко знае за 
се бе ка ко за спор тист, освен ку си от 
пер и од ко га ка ко ос но вец играл мал-
ку фуд бал и ко шар ка. По тоа го за поз-
нал ра ко ме тот и тоа би ло љу бов на 
прв пог лед, ко ја трае и де нес.

ДИ ВИ, А МИЛ

- Ра ко мет поч нав да играм по ра ди 
дру га ри те. Со нив поч нав да тре ни-
рам во ка ва да реч ки от клуб Ти квеш 
и вед наш за ста нав на го лот. Во 1991 
го ди на, шест ме се ци по пр ви те тре-
нин зи, со мла дин ци те на Ти квеш оти-
дов ме во Бел град на тур нир на мла-
дин ски бал кан ски еки пи. Ко га ви дов 
ка ко си те се дру жат, ка ко игра ат, де-
фи ни тив но се од лу чив за ра ко ме тот 
- се се ќа ва Ди ви на сво и те по че то ци. 
По Ти квеш оти шол во би тол ски Пе-
ли стер, а от та му во Фран ци ја, во 
Тремб ле. По че ти ри го ди ни фран цу-
ско искус тво пот пи шу ва до го вор со 
Вар дар про, а се га игра за Ме та лург. 
- Тре ба да имаш та лент, но ра бо та та е 
нај важ на. Таа е 90 про цен ти од ус пе-
хот. Јас ко га поч ну вав не ма ше по себ-

но тре не ри за гол ма ни, но јас имав 
сре ќа. То гаш ни от прв гол ман на Ти-
квеш, Бла гој Ди ми тров, за вр шу ва ше 
со играч ка та ка ри е ра и ме пра ша да-
ли са кам да ме тре ни ра. Ре чи си се-
кој ден до а ѓа ше на тре нинг са мо за 
ме не, би деј ќи за гол ма ни те е по и на-
ков на чи нот на ра бо та. Осо бе но сум 
му бла го да рен за сѐ што сто ри. За 
гол ма нот се важ ни реф ле кси те, под-
виж но ста, про це на та - ве ли Пе тар. 
Сре ќен е ко га 8.000 пуб ли ка скан ди-
ра „Ди ви, Ди ви“.

- Тоа скан ди ра ње бе ше осо бе но 
ка ра кте ри стич но во Фран ци ја. На 

по че то кот та му не го зна е ја мо јот 
пре кар и скан ди раа „Пе тре, Пе тре“. 
Ко га доз наа за мо јот пре кар, поч наа 
да ме ви ка ат Ди ви. Во ед но фран-
цу ско спи са ние има ше сто ри ја за 
ме не во ко ја пи шу ва ше ка ко мо же 
не кој тол ку до бар и мил да го ви ка ат 
Ди ви. Но скан ди ра ње то „Ди ви, Ди-
ви“ ни ка де не зву чи ка ко во Ма ке до-
ни ја - ве ли Пе тар.

Тој знае ка ко да ѝ воз вра ти на пуб-
ли ка та, знае ка ко да ја „кре не“ - со 
од бра ни и со не го во то поз на то ма-
вта ње со ра це те и гро мог лас но ви ка-
ње. Оти за не го таа е ос ми от играч. 
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Де ца та на Ан ге ло ви се ро ди ле во Фран ци ја. Близ нач ки те Инес и Но е ли 
се ро ди ле на Бо жиќ до де ка Пе тар бил на под го то вки за Свет ско то пр венс-
тво во 2009 го ди на. 

- Тој ги ви де ду ри еден ме сец по ра ѓа ње то, но знам де ка со мис ли те бе-
ше со нас це ло вре ме - ве ли Јас мин ка. 

Па тар опи шу ва де ка бил мно гу та жен што не бил по крај нив. 
- Се ко ја од бра на и се ко ја по бе да им ги по све ту вав ним - до да ва.

Ќер ки те си ги ви дов 
еден ме сец по ра ѓа ње то

Ан ге лов за креп ну ва од по вре-
да та на но га та. Таа е ма ка за 
спор ти стот, но де ца та се среќ ни 
оти та тко им е до ма по цел ден.

- Вообичаено имам и по два 
тре нин га днев но, па Јас мин ка 
ра бо ти со де ца та. Се га ко га сум 
по вре ден, на же на ми ѝ сум ка-
ко че твр то де те до ма - се смее 
Пе тар.

Че твр то де те до ма



Не мо же без неа, од неа му е хра бро ста на те ре нот. Та-
ков е и во по бе да и во по раз. Не знае за пре да ва ње, тој 
е по сто јан бо рец. Та ков е и до ма, во се мејс тво то, за кое 
ве ли де ка е не го во то нај го ле мо бо гат ство.

НА НАТ ПРЕ ВАР СО ПОЛ НА ОПРЕ МА

- Жа лам што не мам мно гу вре ме за со пру га та и за де ца-
та, па се кој сло бо ден миг го ко ри стам за нив. По ра ди тоа 
це ли от то вар е на со пру га та Јас мин ка. Нај сре ќен сум ко га 
ќе си дој дам до ма, ко га ќе ги гуш нам неа и де ца та. То гаш 
за бо ра вам на си те по ра зи - ве ли Ди ви. Де ка е пре кра сен 
со пруг и та тко не ште ди збо ро ви ни Јас мин ка, ко ја не му 
за ме ру ва што че сто е отсу тен од до ма.

- Со Пе тар сме за ед но 15 го ди ни, од кои де вет во брак. 
Тој е пре кра сен чо век. Не кри јам де ка ми е те шко са ма 
со три ма ли де ца, но имам раз би ра ње за не го ва та ра бо-
та. Во пос лед но вре ме си те оди ме на нат пре ва ри те на 
Пе тар. Де ца та има ат ре кви зи ти и нив ни дет ски дре со ви 
од Ме та лург со нив но то пре зи ме на нив - ве ли Јас мин ка.

Ко га се си те за ед но са ка ат ше та ње, за ба ви во игро те-
ки, одат на за ед нич ки ви кен ди, се дру жат со ко ле ги те на 
Пе тар од Ме та лург. 

- Се дру жам со си те, бу квал но. Ге не ра ци ски сме ту ка 
не ка де. Тоа дру же ње мно гу вли јае на ус пеш на та игра. 
Не е са мо тре нин гот - ве ли Пе тар и до да ва: 

- Не ма по го ле ма ра дост од се мејс тво и до бри при ја-
те ли.

Та ка и нѐ ис пра ти. При ја тел ски. До но ва по бе да и но ва 
се ден ка кај не го.

Ан ге лов е еден од ре тки те гол ма ни во све тот што на 
еден нат пре вар имал ду ри 33 од бра ни. Тој сво е ви-
ден ре корд го по стиг нал на ме чот на, то гаш не го ви от 
Тремб ле, со еки па та на Па риз. Од бра нил 28 ди рект ни 
уда ри и пет пе на ли. Тоа го мо же са мо вр вен гол ман. 

Три е сет и три од бра ни 
на еден меч
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Вин ски те ка ра кте ри сти ки 
на вра не цот ги отс ли ку-
ва ат кул тур но-ан тро по-
ло шки те цр ти на бал кан-
ски те на ро ди и на це ли от 

Бал кан, ка де што се ра ши рил бла го-
да ре ние на ми гра ци и те и тр гов ска та 
раз ме на. Ова тем но цр ве но гроз је 
рас те на уме ре но буј ни и мно гу про-
ду ктив ни ло зи, во си те де ло ви на зем-
ја та. 

Ви но то „вра нец“ има ка ра кте ри-
стич на пур пур на бо ја, ко ја, во за-
вис ност од зре ло ста, мо же да би де 
и тем но цр ве на. Не го ви те тем ни ни-
јан си се дла бо ко изра зе ни во тра ги-
те на ча ша та и на ус ни те на тој што 
го пие. Ба рик ни те при ме ро ци има ат 
уни ка тен ми рис на др во и пре зре а-
ни виш ни, а пре о ста на ти те при ме-
ро ци изо би лу ва ат со аро ма на зр-
не сти овош ја, ри биз ла, бо ро вин ка 
и ка пи на. Вку сот на мла ди те ви на е 
ис пол нет со мно гу ви со ки агре сив-

ни та ни ни, кои кај зре ли те ба рик ни 
при ме ро ци ста ну ва ат по ди скрет ни 
и пос ми ре ни. Кај от сто е но то ви но, 
пур пур на та бо ја пре ми ну ва во по тем-
на ру бин-цр ве на, а ми ри сот поч ну-
ва да асо ци ра на чо ко ла до и ли кер. 
Пол на та си ла на „вра не цот“ нај до бро 
се чув ству ва сер ви ран на по друм ска 
тем пе ра ту ра со ча де но или пе че но 
ме со на ска ра или со ста ро си ре ње.

Bo ма ке дон ска та вин ска ин ду стри-
ја „вра не цот“ има важ но ме сто и ка-
ко са мо стој на сор та, но и во ме ша ви-
ни со дру ги сор ти гроз је, при што се 
до би ва ат из ба лан си ра ни ви на од ме-
ша ви ни со „ка бер не со ви њон“ или со 
„мер ло“, ком би на ции што се ши ро ко 

при фа те ни. 
До каз за тоа е „вра не цот“ на ви нар-

ни ца та „Сто би“, кој во кла сич на и ба-
рик на ва ри јан та, ка ко и во ме ша ви на 
со дру ги сор ти, има до би е но ме да ли 
за ква ли тет на по ве ќе ме ѓу на род ни 
нат пре ва ри, ка ко што се „Мун дус ви-
ни“ (Mundus Vini), Гер ма ни ја, „Ро јал 
вајн че линџ“ (Royal Wine Challenge), 
Че шка, „Бал кан вајн ком пе тишн“ 
(Balkan Wine Competition), Бу га ри ја, 
„Ви но ви та“ (Vinovita), Хр ват ска, Но-
во сад ски са ем, Ср би ја, „Де кан тер 
ворлд вајн авордс“ (Decanter world 
wine awards), Анг ли ја.

МО ЌЕН „ВРА НЕЦ“ 
за ужи ва ње без 

лаж на пре фи не тост
Ро бу стен, па ду ри и ру ра лен 
и без лаж на пре фи не тост. 
Тоа е вра не цот. Нај важ на та 
сор та гроз је во Ма ке до-
ни ја. Агре си вен е и полн 
со ка ра ктер. Ток му ка ко и 
ко њот вра нец, со ко го де-
лат исто име и исти епи те ти 
- црн, си лен и мо ќен. За тоа 
и ви но то од оваа сор та се 
по вр зу ва со си ла, по тен ци-
ја и со ус пех

На пос лед ни от Бал кан ски ме ѓу на ро ден вин ски нат пре вар за ква ли тет 
на ви на во Бу га ри ја „мер ло ба рик“ и „амин та“ на „Сто би“ осво и ја два 
злат ни и еден брон зен ме дал, а на Ин тер неш нел вајн енд спи рит че линџ 
(International winе and spirit challenge), во кон ку рен ци ја од 130 ви на, 
„вра нец ве ри тас“ на „Сто би“ ја до би на гра да та за нај до бро цр ве но ви но. 
На „Де кан тер ворлд вајн авордс“, Анг ли ја, „вра нец ве ри тас“ до би брон-
зен ме дал.

Нај но ви приз на ни ја
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„Ам фо ра“ е единс-
твен ли цен ци ран 
цен тар за обу ка на 
нур ка чи и нур кач-
ки ин стру кто ри во 

Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, кој ра бо ти по 
про гра ма и стан дар ди на Ме ѓу на род-
на та шко ла за нур ка ње со се ди ште 
во САД и е член е на Со ју зот за под-
вод ни актив но сти на Ма ке до ни ја. 

- По се ду ва ме 30 комп ле ти ква-
ли тет на нур кач ка опре ма, ком пре-

со ри, под вод ни ка ме ри и апа ра ти, 
опре ма за под вод на ко му ни ка ци ја, 
хи пер ба рич на ко мо ра. Ти мот се со-
стои од еден ин стру ктор-тре нер, кој 
има искус тво од 30 го ди ни, 8 ме ѓу-
на род ни нур кач ки ин стру кто ри, до-
ктор за под вод на и хи пер ба рич на 
ме ди ци на, ин стру кто ри за „фри дај-
винг“, ни трокс-ин стру кто ри, су пер-
ви зор за под вод но де ми ни ра ње, су-
пер ви зор за из ве ду ва ње под вод ни 
ра бо ти, под вод но се че ње - об јас ну-

ЖИ ВО Т под  ВО ДА
Кр ше ње со јај ца под во да за Ве лиг ден, ки те ње ел ка за 
Но ва го ди на и вен ча вка под во да се са мо дел од за бав ни-
те актив но сти на нур кач ки от цен тар „Ам фо ра“. Но до бро 
поз нат е и со актив но сти те од об ла ста на еко ло ги ја та, под-
вод на та ар хе о ло ги ја, по мош и спа су ва ње на во да, ор га-
ни за ци ја и учес тво на се ми на ри, еду ка ци ја на нур ка чи за 
си те нур кач ки и ин стру ктор ски ка те го рии, со ра бо тка со 
клу бо ви, со ме ѓу на род ни ор га ни за ции и екс пе ди ции



ва Ми лу тин Се ку ло ски, пре тсе да тел 
на „Ам фо ра“.

Цен та рот ра бо ти во со став на Му-
зе јот на во да во Гра ди ште и во пос-
лед ни те го ди ни ну ди ус лу ги од об ла-
ста на нур кач ки от ту ри зам. Низ не го 
го диш но по ми ну ва ат не кол ку сто ти-
ни нур ка чи, кои се им пре си о ни ра-
ни од под вод ни от ар хе о ло шки ло ка-
ли тет и од дру ги те нур кач ки ло ка ции 
што ги ну ди цен та рот.

Спе ци јал но обу чен тим на про фе-
си о нал ци во ек стрем ни ус ло ви за 
нур ка ње из ве ду ва под вод ни ра бо ти 
и кон струк ции на бра ни и аку му ла-
ции во Ма ке до ни ја и над вор од неа.

- Не нур ка ме за да по ка же ме де-
ка сме ква ли тет ни нур ка чи, ту ку нур-
ка ме за тоа што тоа е дел од на ши от 
жи вот, а кол ка ви про фе си о нал ци го 
во дат овој цен тар збо ру ва ат де ла та - 
ве ли Се ку лов ски.
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ЖИ ВО Т под  ВО ДА

Од спе ле о ло шко-нур кач ки от клуб 
„Вре ло“ под го тву ва ат ма те ри ја-
ли, сним ки од су ви те пе ште ри на 
Ма тка, за да на пра ват по до бри 
про ек ции, а по тоа по ус пеш но да 
ги истра жат под вод ни те. Ки ро Ан-
ге ле ски, пре тсе да тел на клу бот, 
ве ли де ка де но ви ве поч ну ва ат со 
нур ка ње.

- Оче ку ва ме и нур кач ки ту ро пе-
ра то ри од Швај ца ри ја и од Гер ма-
ни ја. Ин те рес ни сме за нив оти сме 
им бли ску во Евро па. Вре ло е ед на 
од нај у ба ви те пе ште ри за нур ка ње, 
со свет ли ѕи до ви и во да ле чи на до 
50 метри вид ли вост. Освен та му, ќе 
има ме и истра жу ва ња во пе ште ри 
на Ба бу на - ве ли Ан ге ле ски.

Од „Вре ло“ оче ку ва ат спе лео-
нур кач ки клу бо ви од Пол ска.

„Вре ло“ во 
но ви под ви зи
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Се ко ја про ше тка низ нив-
на та гра ди на во Скоп је, 
ме ѓу ил јад ни ци те бес-
пре кор но искро е ни сад-
ни ци и со вр ше но иском-

би ни ра ни бои и фор ми, по ка жу ва 
де ка ен ту зи јаз мот сѐ уште е го лем, 
ка ко на по че то кот, пред 21 го ди на. 
Во „Хор ти екс перт МК“ по ка жу ва ат 
де ка по стои уре ду ва ње на дво ро-
ви и пар ко ви раз лич но од она што 
се којд нев но го гле да ме. Аме ри кан-
ска та шко ла на уре ду ва ње дво ро-
ви ја до не ле кај нас, ја усо вр ши ле 
и, имп ле мен ти рај ќи ги на у ка та и 
умет но ста во хор ти кул ту ра та, на-
пра ви ле уни ка тен бренд чии де ла 
ги има во Ма ке до ни ја, Гр ци ја, Ср-
би ја, Ко со во, Ал ба ни ја, Ав стри ја... 
Глав ни от прин цип врз кој се те ме ли 
ра бо те ње то, ве ли Бла го ја Со ти ров-
ски, гла вен про е ктант и еден од ос-

Еден двор за 
ИЛ ЈА ДА ИМ ПРЕ СИИ



но ва чи те, е вкло пу ва ње на гра ди-
ни те во нив на та при род на сре ди на, 
што се по стиг ну ва пре ку ди зај ни ра-
ње на гра ди ни те во суп ти лен спој 
ме ѓу на у ка та и умет но ста. Нив ни те 
глав ни аду ти, уни кат но ста и ма те ри-

ја лот што го ко ри стат, се гле да ат во 
се кој нив ни план, во се кој трев ник, 
во се ко ја за са де на сад ни ца, во се-
ко ја са кси ја. Тоа пра ви да не мо жат 
да се нај дат два ни слич ни, а ка мо-
ли исти дво ро ви. Ток му за тоа се ко ја 
по се та на не кој нив ни двор или на 
нив на та гра ди на во Скоп је е но во 
до жи ву ва ње. 

- Во на ши от парк по сто ја но не што 
се слу чу ва, во се кое го диш но до ба 
има раз лич ни фор ми, бои, кре а ции, 
од но во и од но во ил јад ни ци сли ки и 
без број им пре сии. Не по пу сто во гра-
ди на та до а ѓа ат уче ни ци и сту ден ти 
од Бал ка нот и бон саи-ко лек ци о не ри 
од цел свет - ве ли Ми те Фил ков, дру-
ги от ос но вач на „Хор ти екс перт МК“.  
За нив сѐ е важ но - кон фи гу ра ци ја та 
на те ре нот, бо ја та на фа са да та, на ка-
де гле да ат про зор ци те од ба ња та, ка-
де е ку ќич ка та на ку че то, ка де ќе би-

де пр скал ка та за трев ни ци те, од ка де 
мо жат да до а ѓа ат за га ду ва ња, кои 
ка ме ња мо жат да се ком би ни ра ат, а 
по ста ву ва ат комп ју тер ски авто ма ти-
зи ран си стем за на вод ну ва ње, кој со 
са мо еден клик акти ви ра про цес што 
на вод ну ва це ла го ди на, по нај пре циз-
но утвр де ни пра ви ла и про гра ми.

- Го изра бо ту ва ме дво рот и, ако са-
ка сопс тве ни кот, ние и го одр жу ва-
ме. Ако не са ка, то гаш го обу чу ва ме 
сам да го одр жу ва. Да ва ме и бесп-
лат ни со ве ти, а бесп лат ни се и по-
се ти те кај нас за си те што са ка ат да 
ви дат ка ко се ком би ни ра ат сад ни ци, 
ка ко се рас по ре ду ва ат цве ќи ња - ве-
ли Фил ков.

„Хор ти екс перт МК“ има сопс твен 
про из водс твен цен тар за де ко ра тив-
ни сад ни ци и ег зо ти, ка ко и рас ад ни-
ци за про из водс тво и до одг ле ду ва ње 
на де ко ра тив ни сад ни ци.
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Во скоп ски от парк 
„Хор ти екс перт МК“ 
по сто ја но не што се слу чу ва, 
се кој не гов дел е со 
раз лич на фор ма, бо ја, 
кре а ци ја, а се кој че кор 
во не го е но ва 
им пре си ја
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Пи ла тес е си стем на веж би, кој се зас но ва на: кон-
цен тра ци ја, кон тро ла, пре циз ност, фо кус, ди ше-
ње, точ ност и ре ла кса ци ја. Веж би те се од лич ни за 
истег ну ва ње и за тег ну ва ње на те ло то. Ин стру ктор-
ка та Ри та Чо кре ва со ве ту ва: „Веж бај те ква ли та тив-

но, не кван ти та тив но“. Тоа зна чи де ка се ко ја веж ба тре ба 
да се на пра ви онол ку па ти кол ку што доз во лу ва те ло то. 

- Оваа ме то да ќе го про ме ни на чи нот на кој се 
од не су ва те кон сво е то те ло и ќе ви по мог не 

да се чув ству ва те здра во и ви тал но, 
да се чув ству ва те за до вол но и 

среќ но, што осо бе но 
по зи тив но вли јае на 
са мо до вер ба та. Со 

веж ба ње то се зго ле-
му ва цир ку ла ци ја та на кр вта, што 

но си по ве ќе кис ло род во кле тки те, па тие ра бо тат по до бро. Фи зич ка та актив-
ност ви овоз мо жу ва од се бе да ги исфр ли те нап на то ста и стре сот, а веж ба ње то е за бав но - ве ли Чо кре ва, ко ја ни под го тви 
веж би, за де нот да го поч не те со по ве ќе енер ги ја и по зи тив но.

Пи ла тес 
за убав ден

За ста не те на 
ко ле на и по ле ка 
фа те те ја ед на-
та, па дру га та 
пе ти ца и гла ва та 
на ва лу вај те ја 
на на зад 

Ед на та но га е сви тка на, со ра ка та се истег ну ва ме 
на кај ста па ло то кон ис пру же на та но га, а дру га та ра ка 
ја  пре фр ла ме пре ку гла ва

На пра ве те „све ќа“. По ле ка спу-
ште те ја ед на та, па дру га та но га 
зад гла ва и по ле ка вра те те ги на-
зад. За оваа веж ба зна чај на е кон-
тро ла та на те ло то при дви же ња та 

Со ра це те до пре те на 
по дот и по ле ка кре не те ја 
но га та на го ре. Исто то по вто-
ре те го и со дру га та
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Трет ма ни те на брч ки те со 
бо токс се ед ни од нај по пу-
лар ни те во естет ска та ме-
ди ци на. Ин је кти ра ње то бо-
токс е нај е фи ка сен ме тод 

за трет ман на ми мич ки те брч ки во 
пре де лот на че ло то, ве ѓи те и око лу 
очи те. Ин је кти ра ње то во ма ли ко ли-
чес тва пре диз ви ку ва ре ла кси ра ње 
одре ден му скул, па на тој на чин се 
из маз ну ва ат по стој ни те брч ки и се 
спре чу ва по ја ва та на но ви во об ла-
ста во ко ја се ста ва, об јас ну ва д-р 
На та ша Те ов ска-Ми трев ска, дер ма-
то ве не ро лог во „Ре-ме ди ка“. 

Нај по год ни за те ра пи ја со бо токс 

се па ци ен ти на во зраст по 30 го ди-
ни, би деј ќи кај нив ко жа та е со за чу-
ва на ела стич ност. 

- Бо то ксот мо же да се при ме ни и 
кај па ци ен ти во на пред на та во зраст, 
во ком би на ци ја со дру ги естет ски 
тех ни ки. Комп ли ка ци и те, во прин-
цип, се мож ни ако се ста ви на не-
пра вил но ме сто и во по го ле мо ко-
ли чес тво, но се со при вре мен ефект 
и по сте пе но ис чез ну ва ат, би деј ќи 
бо то ксот се раз гра ду ва со те кот на 
вре ме то. За тоа из бо рот на до бар 
спе ци ја лист е ва жен пре дус лов за 
ус пех - ве ли д-р Те ов ска-Ми трев ска. 
Ко га па ци ен тот ќе се ја ви на ле кар, 
на пр ва та кон сул та ци ја се утвр ду ва-
ат ба ра ни те и мож ни те ко рек ции. 
Трет ма нот за поч ну ва со де зин фек-
ци ја на ко жа та и обе ле жу ва ње на 
точ ки те во зо на та што ќе се тре ти ра, 
со на не су ва ње ане сте ти чен крем. 
Бо то ксот се по ста ву ва со спе ци ја лен 
шприц со мно гу тен ка иг ла. 

- Ин је кти ра ње то се из ве ду ва на 
не кол ку точ ки и од зе ма са мо не кол-
ку ми ну ти. По не го мож но е ко жа та 

да се за цр ве ни и лес но да оте че, но 
за 1-2 де на се сми ру ва - об јас ну ва 
на ша та со го вор нич ка.

Отка ко ле ка рот ќе го ин је кти ра 
рас тво рот со бо токс, за пра вил на 
рас пре дел ба 4-5 ча са до бро е да 
се пра ват ми мич ки веж би на тре-
ти ра ни от му скул, но не тре ба да се 
ма си раа ме сто то ни ту, пак, да се 
при ти ска. Пре по рач ли во е во на-
ред ни те ча со ви да не се ко ри стат 
коз ме тич ки про из во ди и да не се 
пра ват дру ги естет ски про це ду ри. 
- По чет ни от ефект се по ка жу ва на 
тре ти от ден, а ма кси му мот е око-
лу де сет ти от ден. На кон трол ни от 
прег лед се пра ви ко рек ци ја, ако е 
по треб но. Трај но ста на до би е ни-
от ре зул тат е од 6 до 9 ме се ци. За 
одр жу ва ње на ефе ктот се пре по ра-
чу ва ат 2 по стап ки го диш но. Се ко ја 
на ред на обез бе ду ва дол го трај ни ре-
зул та ти. Не ма огра ни чу ва ња на бро-
јот на по стап ки те со бо токс - до да ва 
д-р Те ов ска-Ми трев ска.

Бо ту лин то-
ксин - бо токс 
во ме ди-
ци на та се 
ко ри сти во 
ми кро до зи. 
Тој го бло ки ра 

пре но сот на ин фор ма ци и те 
од нер ви те кон му скул ни те 
влак на. Ин је кти ра ње то бо-
токс е нај е фи ка сен ме тод 
за трет ман на ми мич ки те 
брч ки во пре де лот на че ло-
то, ве ѓи те и око лу очи те

Ви сти ни за бо то ксот
l Ап ли ка ци ја та на бо токс мо же да 

ја сме ни ли це ва та екс пре си ја или 
изра зот

- Не кои пси хо ло зи сме та ат де ка 
па ци ен ти те мо же да до би јат не ка ра-
кте ри стич ни за нив изра зи на ли це-
то. Но тоа мо же да на ста не са мо во 
слу чај на пре до зи ра ње или по ап ли-
ци ра ње на по греш но ме сто на ле кот.
l Бо токс-ин јек ци и те се то ксич ни 

за ор га низ мот 

- Кон цен тра ци ја та на бо то ксот е 
мно гу ни ска, ед но став но е нес по-
соб на за ши ре ње на неј зи ни те ефе-
кти над вор од да де на та об ласт. 
l Па ци ен ти те мо же да ста нат „за-

вис ни“
- Пси хо ло шка за вис ност не до а-

ѓа од ап ли ка ци ја та на бо токс. Ед но 
ли це не сом не но ќе изг ле да и ќе се 
чув ству ваа пом ла до и по прив леч но 
ка ко ко жа та ста ну ва по маз на и брч-

ки те ис чез на ле. При род но, ли це то ќе 
го са ка но ви от и по до брен изг лед. 
Се пак, ефе кти те од бо токс се при вре-
ме ни и ли це то ед но став но не са ка 
да ги ви ди оние не прив леч ни брч ки 
на ли це то уште ед наш. Се по ста ву ва 
пра ша ње то - да ли мо ја та жел ба да 
изг ле дам до бро ли чи на пси хо ло шка 
„за вис ност“. Ова е фи ло зоф ско пра-
ша ње. Но жел ба та да изг ле да ат до-
бро не е ме ди цин ски проб лем.

Из маз ну ва ње на 
брч ки те со БО ТОКС






