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Наташа 
Бошковска-Златкова

РЕВИТА

Го ди на та по ми на. Се кој со раз лич ни спо ме ни 
од неа си по са ку ва но ва та да би де по у ба ва. Се 
за мис лу ва ат жел би, се кро јат пла но ви, но нај пр
вин си те по са ку ва ат мно гу здрав је, љу бов, сре ќа 
и бе ри ќет. 

Тоа се и на ши жел би и за ед но со до бра та мис
ла ги пре то чив ме и во овој број на „Ре ви та“. 

Врв ни те ле ка ри и ме ди цин ски от пер со нал, под
го тве ни да се со о чат со се кој нов пре диз вик, ќе 
би дат ту ка за нас и во 2014 го ди на. По сто ја но 
сле деј ќи го че ко рот на но ви те тех ни ки и ино ва ции 
во ме ди ци на та и во ве ду вај ќи ги кај нас, уште ед
наш ни по ка жаа де ка на ше то здрав је им е при о
ри тет, а ние ќе би де ме во си гур ни ра це и во но ва
та го ди на.

Се раз би ра, ни во ова из да ние не изо ста наа 
со ве ти те на про фе си о нал ци те за здрав жи вот и 
ка ко да се пре поз на ат бо ле сти те, за ус пеш но да 
се ле ку ва ат.

Во фо ку сот на овој број на „Ре ви та“ ги по ста
вив ме мај ки те и бе би ња та, со жел ба за бе ри ќет во 
се кој дом. Не ја за бо ра вив ме и ху ма но ста, ко ја, 
ве ру ва ме, ќе ја о бе ле жи и го ди на та пред нас.

За фор му ла та за сре ќен дом, прет ста ву вај ќи 
ни го сво јот, ни збо ру ваа поз на ти те и ус пеш ни те.

На крај, тра ди ци о нал но, наз дра ву ва ме со ча ша 
врв но ви но, свет ско а на ше, и уште ед наш по са ку
ва ме  мно гу здрав је, кас мет, љу бов и бе ри ќет.

За мно гу го ди ни.
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Хи рур зи те д-р Бо рис По бе-
рај и д-р Бо рис лав Или ев 
ги на че кав ме ка ко де тал-
но ја ана ли зи ра ат нив на та 
пос лед на за ед нич ка опе-

ра ци ја на ра мо со поз на ти опе ра тив-
ни ме то ди, кои во „Ре-Ме ди ка“ би ле 
во ве де ни пред шест го ди ни, но кои 
сѐ уште не се при ме ну ва ат во дру ги 
уста но ви во Ма ке до ни ја.

Д-р По бе рај, вие ва жи те за хи-
рург што ги при фа ќа и бр зо ги сов-
ла ду ва но ви те тех ни ки во ор то пед-
ска та хи рур ги ја. Да ли „Ре-Ме ди ка“ 
го сле ди ва ши от че кор?

- Го сле ди. Уште во 2007 го ди на 
ги во ве дов ме и бр зо беа сов ла да-
ни нај со вре ме ни те тех ни ки за опе-
ра ци ја на ко ле но, ре кон струк ци ја 
на ли га мен ти те. Тоа се тех ни ки што 
се при ме ну ва ат во нај со вре ме ни те 
стран ски цен три. Со нај мо дер ни тех-
ни ки поч нав ме да пра ви ме и за фа ти 
на ра мо и до се га има ме на пра ве но 
над 80 ин тер вен ции на ра мо во „Ре-
Ме ди ка“.

Сѐ поч на со мо е то за поз на ва ње 
со ко ле га та Бо рис лав Или ев, ко га тој 
до а ѓа ше на кон гре си во Сло ве ни ја. 
Ко га тој поч на да ра бо ти во „Ре-Ме-
ди ка“ се до го во рив ме јас да дој дам 
во Ма ке до ни ја, па тој пак до а ѓа ше 
во Сло ве ни ја, и та ка за ед но на пра-
вив ме го лем број опе ра ции со нај-
со вре ме ни ме то ди, а ус пе си те кај 
па ци ен ти те беа тоа што нѐ во де ше 
кон прод ла бо чу ва ње на со ра бо тка-
та. Опе ра тив на та тех ни ка по сто ја но 
се раз ви ва, а ние се оби ду ва ме по-
сто ја но да сме во че кор со неа и со 
на у ка та.

Има вте до вол но вре ме да го ви-
ди те ни во то на опре ме ност на „Ре-
Ме ди ка“ и на струч ност на ва ши те 
ко ле ги ов де. Ка ква оце на би да ле?

- Опре ма та што се ко ри сти се га ту
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Д-р Бо рис По бе рај е вр вен сло ве неч ки ор то пед ски 
хи рург, приз на ен во свет ски рам ки, кој до а ѓа ка ко 
кон сул тант во пр ва та при ват на оп шта бол ни ца 
„Ре-Ме ди ка“ и за ед но со д-р Бо рис лав Или ев ги из ве ду ва 
опе ра тив ни те за фа ти. По мно гу број ни те ус пеш ни опе-
ра ции и обу ки во нај поз на ти те цен три во САД, Евро па и 
во Јуж на Афри ка, де нес е и изу ми тел на но ви хи рур шки 
тех ни ки. Ве ли де ка е по врат ник во Ма ке до ни ја, отка ко 15 
ме се ци слу жел вој ска во При леп. При ват но е вљу бе ник во 
едри ли ци и во мо тор ни чам ци, се ме ен чо век, кој со де ца-
та са ка да игра фуд бал и ра ко мет, да цр та, а со при ја те ли-
те од Ма ке до ни ја да ужи ва во ај вар и во пин џур

Најновитесветскихируршкитехники
веднашво„Ре-Медика“

Д-Р БО РИС ПО БЕ РАЈ



ка е на врв но ни во, ка ко во со вре-
ме ни те цен три во кои сум бил. Па ци-
ен ти те ги до би ва ат нај со вре ме ни те 
имп лан ти, бол ни ца та ја има нај ска-
па та опре ма и не ма им про ви за ци-
ја ка ква што има сѐ уште во не кои 
бол ни ци. За оце на на ко ле ги те тре ба 
да се гле да ат струч но ста и про фе си-
о нал но ста на це ли от тим, а тие се на 
мно гу ви со ко ни во ту ка.

Вие има те и ва ши ино ва ции во 
ор то пед ска та хи рур ги ја на ра мо. 
Ка ко се до а ѓа до еден та ков изум?

- До та ков изум се до а ѓа ако ед на 
опе ра ци ја ја пра ви те по ве ќе па ти и 
уви ди те де ка не што ви не до сти га за 
да ја на пра ви те по бр зо, по до бро и 
со по мал ку тро шо ци. Уште по до бро 
и ако има те раз би ра ње од тех ни ка и 
тех нич ка под др шка од стра на, ко ја јас 
ве ќе пет го ди ни ја имам. Еве се га ќе 
одам во Ита ли ја да склу чам до го вор 
со ед на фир ма за мо ја та но ва тех ни-
ка за опе ра ци ја на те ти ва во ра мо то 
(те но де за на би цепс), ко ја, спо ред 
мо ја та но ва тех ни ка, ќе се фи кси ра 
без имп лан ти. На пра вив око лу 100 
та кви опе ра ции со од ли чен ефект.

Имав и мал ку сре ќа во бол ни ца та 
ка де што поч нав да ра бо там. Та му 
има ше од ли чен тим за ра бо та и врв-
на опре ма, но и сил на под др шка од 
ди ре кто рот за да оди ме на обу ка во 
поз на ти свет ски цен три. Бев во Аме-
ри ка, низ Евро па, во Јуж на Афри ка, 
и тоа стек на то зна е ње го иско ри стив.

Таа тех ни ка ја при ме ни вте и во 
„Ре-Ме ди ка“ со д-р Или ев?

- Да, ја из ве дов ме не кол ку па ти со 
мно гу до бар ре зул тат. Таа опе ра ци ја 
е ми ни мал но ин ва зив на, не ма имп-
лан ти и тро шо ци за нив, а фи кси ра-
ње то на те ти ва та е тол ку цвр сто што 
па ци ен тот вед наш по опе ра ци ја та мо
же да поч не со дви же ња и со веж би. 
Тоа е осо бе но до бро за спор ти сти 
што са ка ат што по бр зо да се вра тат 
на те рен.

Опе ра ци и те че сто ги пра ви те 
ен до скоп ски, со ма ли хи рур шки 
ре зо ви и сле де ње на опе ра ци ја та 
пре ку мо ни тор. Да ли ен до ско пи ја-

та е ид ни на та на ор то пед ска та хи-
рур ги ја?

- Да, тоа е ми ни мал но ин ва зив на 
хи рур ги ја при ко ја по мал ку се се че 
тки во, по мал ку се оште ту ва ат му ску-
ли те и тки ва та до де ка да се дој де до 
згло бот, а има по ма ли оште ту ва ња и 
од естет ски ас пект.

Кој е Бо рис По бе рај над вор од 
хи рур шка та са ла?

- На ле то са кам да се ка чам на 
едри ли ца или на мо то рен ча мец, а 
би деј ќи не ја са кам зи ма та, со се-
мејс тво то оди ме во по топ ли кра е-
ви. Са кам да по ми ну вам вре ме со 
де ца та, игра ме фуд бал и ра ко мет, а 
со ма ла та ќер ка цр та ме, пе е ме... Јас 
слу жев вој ска во При леп 15 ме се ци, 
ги поз на вам Ма ке до ни ја и лу ѓе то ту
ка и на ви сти на бев сре ќен ко га пак 
дој дов ту ка. Ми се до па ѓа мен та ли-
те тот на Mаке дон ци те, нив на та отво-
ре ност, а мно гу ги са кам ај ва рот и 
пин џу рот.
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Опе ра тив на та тех ни ка по сто ја но се раз ви ва, а 
ние се оби ду ва ме по сто ја но да сме во че кор со 
неа и со на у ка та

Опре ма та што 
се ко ри сти се га 
ту ка е на врв но 

ни во, ка ко во со вре ме ни-
те цен три во кои сум бил. 
Па ци ен ти те ги до би ва ат 
нај со вре ме ни те имп лан ти, 
бол ни ца та ја има нај ска па-
та опре ма и не ма им про-
ви за ци ја ка ква што има сѐ 
уште во не кои бол ни ци

Најновитесветскихируршкитехники
веднашво„Ре-Медика“
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Пр ва та при ват на оп шта 
бол ни ца „Ре-Ме ди ка“ е 
пре поз нат лив ре ги о на-
лен цен тар за трет ман на 
спорт ски те по вре ди што 

до ми ни ра ат ме ѓу бо ле сти те на му-
ску ло-ске лет ни от си стем. Сѐ по ве ќе 
спор ти сти, не са мо од кај нас ту ку и 
од окол ни те зем ји, ја по се ту ва ат бол-
ни ца та за ра ди прег лед, кон сул та ции и 
опе ра тив но ле ку ва ње. 

- Од па ци ен ти те кај кои ќе се по ста ви 
ин ди ка ци ја за опе ра тив но ле ку ва ње 
до ми ни ра ат по вре ди те на ко ле но то, на 
ра мо то и на скоч ни от зглоб, а по мал дел 
се по ра ди де ге не ра тив ни оште ту ва ња 
кај по во зрас ни те па ци ен ти. Ни зна чат 
пре по ра ки те од па ци ен ти те и мно гу нѐ 
ра ду ва што ги да ва ат и спор ти сти што 
прет ход но би ле ле ку ва ни во на ша та 
бол ни ца. Поз на вам го лем дел од спор-
ти сти те, би деј ќи дол го сум при су тен во 
спор тот, во по че то кот ка ко клуп ски ле-
кар во 1995 го ди на на то гаш ни от ра-
ко ме тен клуб Ко ме тал, по тоа од 2003 
го ди на ка ко ле кар на мла дин ска та фуд-
бал ска ре пре зен та ци ја на Ма ке до ни-
ја, не кол ку го ди ни со фуд бал ски от клуб 
Ра бот нич ки, а се га со ра ко ме та ри те и 
со фуд ба ле ри те на Ме та лург. Се ка ко, 
не ма ре зул та ти ако не си ја зна еш ра-
бо та та, ако не си хра бар и уме шен и, 
нор мал но, се ко му му е по треб на по-
чет нич ка сре ќа. Мис лам де ка не е не-
скром но ако ка жам де ка ми зна чи ко га 
ќе дој де спор тист и ќе ка же кол ку мно гу 
дру ги не го ви ко ле ги му пре по ра ча ле 

да дој де кај нас - ве ли д-р Бо рис лав 
Или ев, ор то пед-хи рург во „Ре-Ме ди ка“. 
Ор то пед ска та хи рур ги ја во оваа бол-
ни ца е во со став на хи рур шки от од дел, 
но не ма ме ша ње на па ци ен ти те ни ту 
во де лот на опе ра тив ни от блок, ни ту во 
од де лот на бол нич ко то сме сту ва ње, за-
ра ди опас но ста од на ста ну ва ње комп-
ли ка ции. Нај го лем дел опе ра ции на д-р 
Или ев се из ве ду ва ат ен до скоп ски, без 
по го ле ми хи рур шки ре зо ви, ко га опе-
ра тив ни от тек се сле ди на мо ни тор.

- Нај го лем дел опе ра ции се из ве ду-
ва ат ен до скоп ски (ар тро скоп ски), но 
ра бо ти ме и по го ле ми опе ра тив ни за-
фа ти, ка ко имп лан та ци ја на ен до про-
те зи или ве штач ки колк и ко ле но, ве-
штач ко ра мо... Ен до скоп ски от при стап 
е нај мал ку ин ва зи вен и да ва мож ност 
лес но да се вле зе во се кој зглоб и со 
не го мо же те да го на пра ви те ду ри и 
тоа што не мо же да се на пра ви со ин-
ва зив на отво ре на хи рур ги ја - ве ли д-р 
Или ев, кој е пи о нер во зем ја ва за де-
се ти на хи рур шки ме то ди што прв пат 
ги из вел. 

Ме ѓу пр ви те опе ра ции се и ре кон-
струк ци ја на за ден вкр стен ли га мент 
на ко ле но изо ли ра на или во ком би-
на ци ја со пла сти ка на по сте ро ла те-
ра лен кор нер на ко ле но то, MPFL-ста-
би ли за ци ја на ка па че то на ко ле но то, 
трох ле оп ла сти ка, ен до про те за на ра
мо, ла тар џет-ста би ли за ци ја на ра мо.  
Се раз би ра, до да ва Или ев, ор то пед-
ска та хи рур ги ја не мо же да се за мис-
ли без до бра ди јаг но сти ка и сил на 
ане сте зи о ло шка под др шка. 

- Ние прв пат во на ша та зем ја во ве-
дов ме кон траст на комп ју тер ска то мо-
гра фи ја на ра мо за ус пеш но ди јаг но-
сти ци ра ње на по вре ди те на ме ки те 
тки ва на ра ме ни от зглоб. Во исто вре-
ме, со под др шка на ане сте зи о ло шки-
от тим, опе ра тив ни те ин тер вен ции на 
ра мо то ги из ве ду ва ме во ус ло ви на 
ни зок кр вен при ти сок (хи по тен зи ја), 
што пре ве ни ра по го ле ми кр ва ве ња 
ин тра о пе ра тив но - ве ли д-р Или ев.

Мно гу зна чи 
ко га и спор ти сти те 
ве пре по ра чу ва ат
Сѐ по ве ќе спор ти сти, 
не са мо од кај нас ту ку и од 
окол ни те зем ји, ја по се ту ва ат 
„Ре-Ме ди ка“ за ра ди 
прег лед, кон сул та ции и 
опе ра тив но ле ку ва ње

Мис лам 
де ка не е 
не скром но 
ако ка жам 
де ка мно-
гу ми зна чи 
ко га ќе дој де 
спор тист на 
прег лед во 
„Ре-Ме ди-

ка“ со пре по ра ка од не го ви 
ко ле ги што прет ход но би ле 
ле ку ва ни кај нас, а се 
за до вол ни од при ста пот, 
ле ку ва ње то и од ре зул та ти те 
од ин тер вен ци ја та

Д-р Бо рис лав 
Или ев, 
ор то пед-хи рург



10 РЕВИТА | декември 2013 

ЗА
Д
О
БР

О
З
ДР

АВ
ЈЕ МУЛТИФЛЕКСИБИЛЕНКРЕВЕТ

-новорешениезаболни`рбети

Ско ли о за та или, пак, искри ву ва ње на `рбе тот 
во фор ма на бу ква та Ѕ е ед на од нај че сти-
те „бо ле сти “ на де неш ни ца та по ра ди фа ктот 
што е при сут на кај по ве ќе од 80 от сто од по-
пу ла ци ја та. Се по ја ву ва за вре ме на рас тот 

кај де ца та, а осо бе но во пер и о дот на пу бер те тот по ра-
ди за бр за ни от про цес на рас те ње. При чи ни те за неј зи-
но по ја ву ва ње се нај раз лич ни. Та ка, на при мер, освен 
бр зо не сраз мер но рас те ње на ле ва та и дес на та стра-
на од те ло то кај де ца та, ка ко што об јас ну ва Љу бо мир 
Или ев ски, осте о пат во „Ре-Ме ди ка“, при чи на мо же да 
би дат и раз ли чен то нус на му ску ли те и раз лич на ела-
стич ност на те ти ви те и ли га мен ти те по ра ди не до вол на 
фи зич ка актив ност, ло шо др же ње на те ло то и пре ку мер-
но се де ње во не пра вил на по лож ба, по кра ток до лен ек-
стре ми тет (стру ктур но или при вид но), де фор ми те ти на 
ста па ла та и на ко ле на та, бло ка ди на мо бил но ста на 
прш ле ни те...

НА ВРЕ МЕ НИ ПРЕГ ЛЕ ДИ ЗА 
СПРЕ ЧУ ВА ЊЕ НА ИСКРИ ВУ ВА ЊЕ ТО

- Ед на од че сти те при чи ни за по ја ва на ско ли о за та е 
не до вол на та под виж ност или бло ка да на прш ле ни те, 
осо бе но на ат ла сот (пр ви от цер ви ка лен прш лен) и сег-
мен ти те од кар ли ца та. Во ва кви слу чаи до а ѓа до ста тич-
ки про ме ни на оп то ва ру ва ње то на прш ле ни те и `рбе тот 
и не го во искри ву ва ње со по ја ва на де ге не ра тив ни про-

ме ни т.е. ар тро за. Ко га е ви сок сте пе нот на ско ли о за 
во прш ле ни те мо же да дој де и до ком пре си ја на цен-
трал ни от нерв (ме ду ла спи на лис) или, пак, на ра ди ку-
лар ни те нер ви што се изд во ју ва ат од не го и ми ну ва ат 
по ме ѓу прш ле ни те. Оваа ком пре си ја на нер вот мо же да 
ја на ру ши функ ци ја та на ор га нот или, пак, де лот од те-
ло то што всуш ност тој го ине ври ра (пре не су ва драз ба). 
Со те кот на вре ме то по ра ди ова функ ци о нал но на ру шу-
ва ње мо же да дој де и до на ру шу ва ње на функ ци ја та на 
ор га ни те, а по тоа и до за бо лу ва ња на тие ор га ни - ве ли 
Или ев ски.

На вре ме ни те прег ле ди на де ца та, об јас ну ва тој, на 
шест ме се ци во те кот на рас тот, се од лич на пре вен ци ја 
од ско ли о за, а со тоа и на дру ги бо ле сти. Та ка се про на-
о ѓа ат евен ту ал ни те при чи ни те ли и на вре ме но и со од-
вет но се тре ти ра ат. Трет ма ни те се со сто јат од не кол ку 
ме то ди, во за вис ност од со стој ба та на па ци ен тот. По-
крај трет ма ни те со овој спе ци ја лен кре вет, по по тре ба 

За раз ли ка од кла сич ни те 
ек стен зо ма ти, овој овоз-
мо жу ва ни за раз лич ни 
прид ви жу ва ња на раз лич ни 
де ло ви од те ло то и спе ци-
фич ни по зи ци о ни ра ња, 
со од вет ни спо ред бо ле ста и 
со стој ба та на па циeнти теЉу бо мир 

Или ев ски, 
осте о пат
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-новорешениезаболни`рбети
„Ре-Ме ди ка“ не о дам на на ба ви спе ци-
ја лен мул тиф ле кси би лен авто ма ти зи-
ран кре вет за трет ма ни на искри ву ва-
ња на `рбе тот, но и бо ле сти на не го, 
кој мо мен тал но е единс твен во Ма ке-
до ни ја и во ре ги о нот 

се ко ри стат и ор то пед ски по ма га ла, се пра ват спе ци-
фич ни актив ни и па сив ни веж би, а кај нај те шки те со-
стој би се пра ват хи рур шки ин тер вен ции.

НО ВО РЕ ШЕ НИЕ 

- Во „Ре-Ме ди ка“, по крај стан дард ни те прег ле ди на 
‘рбе тот, пра ви ме и спе ци фич ни осте о пат ски прег ле-
ди за про вер ка на мо бил но ста и функ ци о нал но ста на 
прш ле ни те од `рбе тот и кар ли ца та и вр ши ме нив на 
ко рек ци ја ка ко пре дус лов за по на та мош ни от трет ман 
или ка ко пре вен ти ва од ско ли о за та. „Ре-Ме ди ка“ не о-
дам на на ба ви спе ци ја лен мул тиф ле кси би лен авто ма-
ти зи ран кре вет за трет ма ни на ско ли о за и го лем број 
дру ги па то ло гии ка ко ки фо за, ло шо др же ње на те ло то, 
ди скус хер нии, спон ди ло за, сте но за, ди ско па ти ја, спон-
ди ло ли сте зи, фас це тен син дром, кру тост на ли га мен ти, 
на ма лен про стор ме ѓу два прш ле на, спа зам, де ге не ра-
тив ни про ме ни кај прш ле ни те, на ма ле на мо бил ност... 
Мо мен тал но е единс твен во Ма ке до ни ја и во ре ги о нот. 
Овој кре вет е за ко рек ци ја на `рбе тот, со це лос но не ин-
ва зи вен ме тод, со кој се по стиг ну ва нај го лем ефект во 
нај кра ток мо жен пер и од - ве ли Или ев ски.

Мул тиф ле кси бил ни от кре вет всуш ност е ек стен зо мат 
што има вгра де но уред за авто ма ти зи ра ни кон ти ну и ра-
ни па сив ни дви же ња, кој вр ши де ком пре си ја на прш-
ле ни те во `рбе тот и нив на ко рек ци ја во са ка ни от пра-
вец, ка ко што е фи зи о ло шко то дви же ње на те ло то во 
мо мен тот ко га тоа се на о ѓа во ре ла кси ра на (па сив на) 
по лож ба, што е клу чен фа ктор за вре ме на трет ма ни те 
и за по стиг ну ва ње на са ка ни от ефект т.е. ис пра ву ва ње 
на `рбе тот. 

- За раз ли ка од кла сич ни те ек стен зо ма ти, овој кре-
вет за вре ме на трет ма ни те овоз мо жу ва ни за раз лич ни 
прид ви жу ва ња на раз лич ни де ло ви од те ло то на па ци-
ен тот и спе ци фич ни по зи ци о ни ра ња со од вет ни спо ред 
бо ле ста и со стој ба та на па ци ен ти те, што го пра ви уни-
ка тен, мно гу по е фи ка сен и то тал но не ин ва зи вен, по-
ра ди што мо же да тре ти ра и по ста ри ли ца. Единс твен 
спе ци ја ли зи ран е за трет ма ни на ско ли о за и ки фо за. 
Ко га ста ну ва збор за овие со стој би, нај го лем ефект се 
по стиг ну ва кај де ца та во раст, а кај по во зрас ни те до а ѓа 
до зна чи тел но по до бру ва ње - ве ли Или ев ски.
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Ове сот е жи тар ка со из-
во нред ни ка ра кте ри сти ки 
и со др жи ни за ну три ен ти, 
кои се зна чај ни за рас те-
ње то, фор ми ра ње то и за 
за шти та та на чо веч ки от ор-
га ни зам. Бо гат е со про те и-
ни, ви та ми ни (од Б-гру па та, 
ви та ми ни те К, Е, Д и про-
ви та ми нот А), ми не ра ли 

(кал ци ум, фо сфор, ка ли ум, же ле зо) и есен ци јал ни ами но ки-
се ли ни, кои го пот тик ну ва ат соз да ва ње то на цр ве ни те крв ни 
зрн ца. За ове сот мо же да се ка же де ка е зр но на здрав је то, а 
„Ви та лиа“ за сво и те це не ти по тро шу ва чи мо ќта на ове сот ја 
пре то чи во но ва та ли ни ја „Go Nutri“.

За поч не те го де нот со овес ни ка ши со ма-
ли на или чо ко ла до „Go Nutri“. Прет ста ву ва ат 
ба лан си ран микс од ме ки овес ни сне гул ки, 
пче нич ни ни кул ци, чо ко ла до со леш ни ци или 
ма ли на, зас ла де ни со сте виа или фру кто за. 
Овес ни те ка ши „Go Nutri“ се по сен ин стант-
оброк бо гат со ди е тал ни влак на, кој иде ал но се 
вкло пу ва во ва ши от ди на ми чен жи во тен стил. 

Лес ни се за при го тву ва ње и мо же да ги кон су ми ра те  ка де би
ло - на ра бо та, до ма, во друш тво... Ед на ке сич ка е до вол на за 

еден оброк. Са мо по то пе те ја со др жи на та во 150 ми ли ли три 
топ ла во да или мле ко и пре пу ште те се на здра ви от и ну три ти-
вен оброк со не за бо ра вен вкус.

А за љу би те ли те на кла сич ни от вкус ту ка 
се и овес ни те сне гул ки „Go Nutri“. Ме ки ин-
те грал ни овес ни сне гул ки, кои во ком би на-
ци ја со јо гурт или мле ко се од ли чен здрав 
оброк. До да де те све жо или су ше но овош је, 
ја тке сти пло до ви или се ми ња (лен, сон чог-
лед, ин те гра лен су сам или ти ква) и на до пол-
не те ја ну три тив на та вред ност на ва ши от 
по ја док или ве че ра.

За одр жу ва ње на до бро то здрав је и ви тал ност „Ви та лиа“ 
за вас под го тви и овес ни со ле ни кре ке ри „Go Nutri“, здра ва 
за ме на за ви со ко ка ло рич ни те гриц ки. На-
пра ве ни се од 41 от сто овес ни сне гул ки во 
ком би на ци ја со пче ни ца, пчен ка и ориз и ка-
ли у мо ва сол. Овие 100 от сто при род ни крц ка-
ви кре ке ри, кои се бо гат из вор на ди е тал ни 
влак на, се до стап ни во два вку са: со лен, су-
сам и ори га но и со ме шан зе лен чук и сем ки 
од ти ква. Здра ва со ле на ужи на за кој би ло дел 
од де нот, во кан це ла ри ја, со друш тво или ед-
но став но ко га ужи ва те во топ ла ат мо сфе ра со 
ва ше то се мејс тво.

Болницата „Ре-Ме ди ка“, 
ра ко мет ни от клуб Ме-
та лург и Цр вен крст од 
Скоп је, под мо то то „Су пер 
е да си млад, кул е да си 

ху ман“, по по вод 13 Но ем ври, Де-
нот на ос ло бо ду ва ње то на гра дот 
Скоп је ор га ни зи раа уште ед на во 

ни за та кр во да ри тел ски ак ции.  
Про мо то рот на кам па ња та, 

ра ко ме та рот на Ме та лург На-
ум че Мој сов ски, истак на де ка 

ак ци ја та е зна чај на за мла ди те 
и де ка тој ка ко про мо тор има за-
да ча да ги пот тик не да се прик лу-

чат кон кам па ња та да да ру ва ат крв.  
- Се на де вам де ка со на ше то прик-
лу чу ва ње кон кам па ња та ка ко клуб 
ќе се ос тва ри цел та на Цр ве ни от 
крст, да се со бе рат оче ку ва ни те крв-
ни еди ни ци, со што ќе се обез бе ди 
до вол но крв за си те на кои им е по-

треб на - ре че Мој сов ски.
„Ре-Ме ди ка“ со го ди ни во кон ти ну-

и тет е со ра бот ник на Цр ве ни от крст, 
ре а ли зи рај ќи по ве ќе ус пеш ни актив-
но сти и кам па њи што пр венс тве но 
има ат за цел да се по мог не она му 
ка де што е нај по треб но.

Цр ве ни от крст до де ли бла го дар-
ни ца и на „Ре-Ме ди ка“ за неј зи ни от 
кон ти ну и ран при до нес во кам па ња-
та за да ру ва ње крв, ко ја во име то на 
бол ни ца та ја при ми проф. д-р Ан дре-
ја Ар сов ски, ме ди цин ски ди ре ктор 
на „Ре-Ме ди ка“. 

Хуманостанапрвоместо
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Моќтанаовесотпреточенаво
линијата„GoNutri“на„Виталиа“

Д-р НЕЛА 
ДЕСПОТОВСКА
нутриционист 
од компанијата 
за здрава храна 
Виталиа

тел: 02/3217-177
contact@vitalia.com.mk
www.vitalia.com.mk
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Не вро хи рур шки от од дел на 
„Ре-Ме ди ка“ ну ди по ве-
ќе мож но сти за трет ман 
на бо ле сти те на ’рбе тот. 
Нај со вре ме на та опре ма, 

еду ка ци ја та на не вро хи рур зи те во 
рес пе кта бил ни свет ски цен три, ка ко и 
актив на та со ра бо тка со ме ѓу на род но 
приз на е ни уста но ви, овоз мо жу ва ат 
ле ку ва ње со т.н. ми ни мал но ин ва зи-
вен при стап (ен до скоп ски и ми кро-
скоп ски). Освен хи рур шко то ле ку ва-
ње, при ста пот кон за бо лу ва ња та е 
мул ти дис цип ли на рен, за што по до бро 
и по е фи кас но за креп ну ва ње.

Де сет за по ве ди за здрав ’рбет
Еду ка ци ја та на па ци ен тот 
за по до бра гри жа и не га 
на сво јот ’рбет е ви стин ски 
пре диз вик и мо же вид но да 
ја по до бри не го ва та здрав-
стве на со стој ба, се сог ла-
су ва ат д-р Љуљ зим Агаи и 
проф. д-р Вла до Сто лев ски, 
не вро хи рур зи во „Ре-Ме-
ди ка“. Тие ни прет ста ви-
ја де сет злат ни пра ви ла, 
по сту ла ти на т.н. гер ман ско 
учи ли ште за ’рбет, кои го 
по до бру ва ат жи во тот

Разд ви жи се, не би ди па си вен

Сви ткај ги но зе те при на вед ну ва ње

При но се ње то вар рас пре де ли 
го на два ед на кви де ла и др жи 
го бли ску до те ло то

Не стој со сви тка ни ко ле на 
кон на пред

Спор ту вај, по мож ност веж бај 
пли ва ње, тр ча ње или гим на сти ка

Ис пра ви се Веж бај се којд нев но со сто мач на та и со грб на та му ску ла ту ра

Не кре вај те жок то ва р

При сед ну ва ње др жи го те ло то 
ис пра ве но и пот при го гор ни от дел

При ле же ње врат ни от и сла бин ски от дел од ’рбе тот тре ба да се ис пра ве ни

1.

2.

10.

9.

7.

5.

3.

8.

6.

4.
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Син дро мот кар пал-ту нел е за бо лу ва ње на 
длан ка та, кое на ста ну ва по ра ди при ти сок на 
нер вот што ги инер ви ра (пре не су ва драз би) 
па ле цот, по ка за ле цот и сред ни от прст во рач-
ни от зглоб, по ра ди што поч ну ва ат да се гу бат 

и си ла та и осе тот во ра ка та. Та ка, на оние што го има ат 
овој син дром поч ну ва ат да им ис па ѓа ат ра бо ти од ра-
це те или но ќе се бу дат по ра ди трп не ње на длан ка та. Се 
сме та за бо лест на мо дер но то вре ме или, по до бро ка жа-
но, бо лест со мо дер ни при чи ни те ли.

ЗО ШТО НА СТА НУ ВА СИН ДРО МОТ?

Прим. д-р Иван ка Сте фа нов ска, ор то пед во „Ре-Ме ди-
ка“, об јас ну ва де ка во пре де лот на рач ни от зглоб рач-
ни те ко ски фор ми ра ат вдлаб ну ва ње во кое се сме сте-
ни те ти ви те што ги дви жат пр сти те, а пре ку нив нер вот. 
Одоз го ра пре ку тие стру кту ри се на о ѓа ли га мент што го 
огра ни чу ва про сто рот во тој дел. По ра ди прем но гу ра-
бо та и актив но сти, рев ма то и ден ар три тис или од дру ги 
вос па ли тел ни ре ак ции на те ти ви те, се со би ра теч ност и 
се пра ви при ти сок на са ми от нерв, па тој не ма ка де да 
се ши ри и да се ре ла кси ра. 

- Па ци ен ти те тоа го чув ству ва ат ка ко трп не ње, што нај-

че сто поч ну ва ка ко ноќ но трп не ње на длан ка та, или по-
точ но на пр ви те три пр сти. Тие се бу дат и ако трп не ње то 
е на ле ва та ра ка мо же да по мис лат де ка се ра бо ти за 
ср цев удар. По доц на длан ка та поч ну ва да трп не и пре-
ку ден. По тоа се слу чу ва чув ство на сла бост на длан ка та, 
осо бе но ко га тре ба по го ле мо „зап ну ва ње“, на при мер 
да отво ри ши ше. Тие ис пу шта ат пред ме ти од ра ка, што 
зна чи де ка ги гу бат и сти со кот и осе тот - ве ли д-р Сте фа-
нов ска.

Во по но во вре ме ед на од по че сти те при чи ни за по ја-
ва на син дро мот е ра бо та та со комп ју тер ско глув че, би-
деј ќи, ка ко што по јас ну ва на ша та со го вор нич ка, ра ка та 
це ло вре ме е по диг на та во длан ка та, се ко ри стат по ка-
за ле цот и сред ни от прст за кли ка ње, при што те ти ви те во 
тој дел се оп то ва ре ни.

ЛЕ КУ ВА ЊЕ
 

Син дро мот кар пал-ту нел се ле ку ва со ма ла хи рур шка ин-
тер вен ци ја, при ко ја се пра ви рас е ку ва ње на ли га мен-
тот што го при ти ска нер вот, со ло кал на ане сте зи ја. За фа-
тот е ам бу лант ски и па ци ен тот за 2-3 ча са си оди до ма. 
По ин тер вен ци ја та син дро мот не се по ја ву ва по втор но, 
освен кај па ци ен ти те на ди ја ли за, кај кои по ра ди ди ја-
ли за та им се та ло жат суп стан ции на тој дел од длан ка та. 

Д-р Сте фа нов ска об јас ну ва де ка си те проб ле ми на 
ра ка та што се ја ву ва ат ка ко ре зул тат на де ге не ра тив ни 
про ме ни на те ти ви те се по че сти кај же ни те, би деј ќи тие 
не ма ат мно гу сил ни му ску ли на ра це те.

- Со те кот на го ди ни те, осо бе но во кли ма кте ри ум, му-

КАР ПАЛ-ТУ НЕЛ

Кар пал-ту нел се сме та за бо лест на 
мо дер но то вре ме или, по до бро ка жа но, 
бо лест со мо дер ни при чи ни те ли

Син дром ко га трп не длан ка та 
и па ѓа ат ра бо ти од ра це те
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ТЗа бо лу ва ње то се ле ку ва 
со ма ла хи рур шка 
ин тер вен ци ја, при ко ја, 
под ло кал на ане сте зи ја, 
се пра ви рез во ко ре нот 
на длан ка та, се до а ѓа до 
ли га мен тот, тој се рас е ку ва 
и нер вот се ос ло бо ду ваПрим. д-р Иван ка 

Сте фа нов ска, 
ор то пед

скул на та ма са се за ме ну ва со мас но тки во и си ла та се 
на ма лу ва. Во тој пер и од се ја ву ва осте о по ро за, осте о пе-
ни ја на ске ле тот. Ко га има те та ква си ту а ци ја, а же на та са
ка да ги вр ши ра бо ти те што ги вр ше ла и по ра но и са ка 
да кре не не што те шко, таа го кре ва со длан ки, оп то ва ру-
вај ќи ги си те те ти ви што се на ра це те. Та ка оп то ва ре ни 
по бр зо раз ви ва ат вос па ли тел ни ре ак ции. При тоа, си те 
симп то ми ка ко што се штра кач ки пр сти, бол ки око лу те-
ти ви те, кар па лен ту нел, се ре зул тат на тоа. Оваа бо лест 
ста ну ва мо дер на за што де нес бр зо се гу би му скул на та 
ма са, би деј ќи мал ку лу ѓе има ат ре до вен ре жим на веж-
ба ње и одр жу ва ње на му скул на та ма са - до да ва таа.

Ко га ќе се по ја ви трп не ње то на три те пр ста се пра ви 
еле ктро ми о граф ско ис пи ту ва ње, од нос но ис пи ту ва ње 
на спро вод ли во ста на сре диш ни от нерв што ги инер ви-
ра тие пр сти.

- Тоа ис пи ту ва ње се пра ви за тоа што не ко гаш при чи-
ни тел мо же да би де при ти сок во вра тот од спон ди лоз-
ни про ме ни, а ко ре ни те на тој нерв се око лу вра тот. Ни 
тре ба ја сен до каз де ка при ти со кот е во рач ни от зглоб 
или во вра тот или и на две те ме ста, што че сто па ти се 
слу чу ва. Ако е са мо во рач ни от зглоб, ле ку ва ње то е де-
фи ни тив но и мно гу ус пеш но, а ако е и на две те ме ста, ќе 
има ма ло олес ну ва ње, би деј ќи дел од симп то ми те ќе се 
на ма лат со ели ми на ци ја на при ти со кот во рач ни от зглоб 
- ве ли д-р Сте фа нов ска.

Син дром ко га трп не длан ка та 
и па ѓа ат ра бо ти од ра це те
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Ра ни от пу бер тет е пер и од 
ко га де вој чи ња та ста ну-
ва ат свес ни и за раз во јот 
на сво и те дој ки. Но нив-
ни от раст мо же да на пра-

ви па ни ка и кај де вој чи ња та и кај 
ро ди те ли те. Во пер и од пред и по по-
ја ва та на пр ва та мен стру а ци ја не е 
ре тка по ја ва та кај ле ка ри те да до а-
ѓа ат за по мош по ра ди бол ка во дој-
ки те, во ед на та или во две те, оток, 
раз ли ка во го ле ми на та, цр ве ни ло 
на ко жа та, на пи па на гру тка во ед на 
од дој ки те, на пи па на про ме на што 
де вој че то не мо же да ја де фи ни ра. 
Д-р Ели за бе та Ба бу шку, ра ди о ди јаг-
но сти чар ка и супс пе ци ја лис тка по 
ма ма-ди јаг но сти ка, об јас ну ва де ка 
за про ме ни те е до бро да се на пра-
ви прег лед, но и де ка нај че сто стра-
вот и па ни ка та се не по треб ни. 

- Ро ди те ли те зна ат да по мис лат де
ка се ра бо ти за ту мор по ра ди ото кот 
или зр но што се на пи пу ва. Но нај че-
сто се по ка жу ва де ка се нор ма ли со-
стој би на дој ки те што од го ва ра ат на 
раз во јот на де вој че то. Раз лич но ста 
во го ле ми на та на дој ки те не е па то-
ло ги ја, бо лест - ве ли д-р Ба бу шку.

Прег ле дот кај овие па ци ен ти се 
спро ве ду ва кли нич ки и со ул траз-
вук, по пу лар но поз нат ка ко ехо. 
Прег ле дот е це лос но без бе ден, мо
же да се по вто ру ва по ве ќе па ти и не 
по сто јат кон тра ин ди ка ции за не го-
ва та упо тре ба. 

- Во те кот на прег ле дот раз го ва ра-
ме со па ци ен ти те и им ука жу ва ме 
на во о би ча е ни те про ме ни што се 
слу чу ва ат во те кот на мен стру ал ни от 
цик лус и ги учимe ка ко да се са мо-

прег ле ду ва ат за да пре поз на ат евен-
ту ал но но во на ста на та про ме на во 
дој ки те, што би зна че ло вед наш да 
се ја ват на до ктор - ве ли д-р Ба бу шку. 

Во дет ство млеч на та жлез да е 
ру ди мен ти ра на, па до пу бер те тот 
не ма раз ли ка по ме ѓу ма шка та и 
жен ска та дој ка. Во пер и о дот на пу-
бер тет ска та во зраст, ко ја поч ну ва 
по 8-та го ди на, об јас ну ва д-р Ба бу-
шку, поч ну ва ат да се ја ву ва ат бит-
ни про ме ни со кои поч ну ва ат да се 
раз ли ку ва ат дој ки те кај жен ски те од 
оние кај ма шки те де ца.

Во пер и о дот на мен стру ал ни от 
цик лус и пу бер те тот дој ки те се раз-
ви ва ат и се фор ми ра ат во це лост ка
ко дел од ре про ду ктив ни от си стем.

- Ка ко ор ган за ви сен од хор мон-
ски вли ја ни ја дој ка та е под кон тро ла 
на не вро ен до кри ни от си стем. Тој е 
ор га ни зи ран по хи е рар хи ски прин-
цип со хи по та ла му сот ка ко нај ви сок 
цен тар. Хор мо ни те-го на до тро пи ни 
вр шат сти му ла ци ја на јај ни ци те да 
поч нат со ла че ње естро ге ни хор-
мо ни и про ге сте рон со ка ра кте ри-
стич на рит мич на ва ри ја ци ја од 28 
де на и го пра ват мен стру ал ни от 
цик лус. Естро ге ни те хор мо ни до ве-
ду ва ат до зго ле му ва ње на бро јот и 
лу ме нот (ши ри на, ка ли бар) на млеч-
ни те ка нал чи ња и се од го вор ни за 
епи те ли јал на та про ли фе ра ци ја (зго-
ле му ва ње на бро јот на кле тки те со 
кои е об ло жен ѕи дот на млеч ни те 
ка нал чи ња). Про ге сте ро нот, пак, е 
од го во рен за во лу мен ско зго ле му-
ва ње на жлез де но то тки во, ја под-
го тву ва дој ка та за пер и од на до е ње 
и има комп лет но спро тив но дејс тво 

од естро ге ни те хор мо ни - об јас ну ва 
на ша та со го вор нич ка.

Во пу бер тет ски от пер и од, ве ли 
таа, под вли ја ние на овие хор мо ни 
до а ѓа до по ја ва на се кун дар ни те се-
ксу ал ни ка ра кте ри сти ки, во кои спа-
ѓа и рас те ње то на дој ки те. 

- Че сто па ти тие не рас тат и не се 
раз ви ва ат си ме трич но, што зна чи 
ед на та дој ка мо же да би де по го ле-
ма од дру га та, а по ра ди цик лич ни от 
ри там на хор мон ска из ло же ност на 
дој ки те во ме сеч ни от цик лус мо же 
да се ја ват оток и бол ка на ед на та 
или на две те дој ки. Тоа не е ни што 
опас но - ве ли д-р Ба бу шку.

Болкиигрутчињаво
дојкитенадевојчињата

Че сто па ти 
дој ки те не 
рас тат и не 
се раз ви ва ат 
си ме трич-
но, а по ра ди 
цик лич ни от 
ри там на 
хор мон ска 
из ло же ност 

во ме сеч ни от цик лус мо же 
да се ја ват оток и бол ка на 
ед на та или на две те дој ки

Д-р Ели за бе та 
Ба бу шку, радио- 
дијагностичарка

Во пер и о дот пред и по по ја ва та на пр ва та мен стру а ци ја 
не е ре тка по ја ва та кај ле ка ри те да до а ѓа ат ис па ни че ни 
де вој чи ња и ро ди те ли. Ба ра ат по мош по ра ди бол ка во 
дој ки те на де вој че то, во ед на та или во две те, оток, 
раз ли ка во го ле ми на та, цр ве ни ло на ко жа та, на пи па на 
гру тка во ед на од дој ки те, на пи па на про ме на што 
не мо же да ја де фи ни ра ат
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Ги не ко лог-аку шер, се стра-
аку шер ка, ане сте зи о лог и 
не о на то лог се дел од ти мот 
при сут ни во ро дил ни те са ли 
во „Ре-Ме ди ка“ на ра ѓа ње-

то на се кое бе бе. Освен што го во дат 
и го кон тро ли ра ат по ро ду ва ње то, се 
гри жат и за мај ка та и за но во ро де-
но то, под го тве ни се да се спра ват и 
со нај комп ли ци ра ни те со стој би. Ро-
ди ли ште то ра бо ти по врв ни стан дар-
ди, што на же ни те им вле ва го ле ма 
до вер ба и мо же да би дат спо кој ни и 
за се бе и за по ро дот. Струч ни от тим е 
мно гу иску сен и со го лем стаж во ра-
бо та та. А ко га ќе се со бе рат си те го ди-
ни на оние што по ро ду ва ат, се над ми-
ну ва бро јот 300. Тоа што и мај ка та и 
бе бе то се згри же ни и се во „си гур ни 
ра це“ мно гу зна чи за ид ни те ро ди те-

ли. По ро ду ва ње то е при ро ден про-
цес, но се ко гаш пре диз ви ку ва стрес 
и страв кај бре ме на та же на. 

ДА СЕ ПО БЕ ДАТ СТРА ВОТ И СТРЕ СОТ

„Же на та стои ка ко ка пи ја, ка ко на 
вле зот та ка и на из ле зот на овој свет“. 
Со оваа мис ла на но бе ло ве цот Иво 
Ан дриќ го поч на раз го во рот д-р Јо-
ван Ефре мов ски, ги не ко лог-аку шер 
и шеф на ро дил ни са ли во „Ре-Ме ди-
ка“. Со аку шерс тво се за ни ма ва уште 
од по че то кот на 1980-ти те го ди ни.

- Се ко гаш ме во де ла мис ла та на 
Ан дриќ. Кај нас же на та мо же да дој-
де во се кој мо мент и да се чув ству ва 
ка ко до ма, се ко гаш сме до стап ни за 
неа. Опре ме ни сме со врв на апа ра-
ту ра и опре ма, има ме еден од нај и-

скус ни те ти мо ви ле ка ри. Не се за ни-
ма ва ме са мо со по ро ду ва ње. Има ме 
комп лет на за шти та за же на та уште 
пред да оста не бре ме на. Кај нас мо
же да се во дат це ла та бре ме ност, по-
ро ду ва ње то и пост на тал ни от пер и од. 
Со тоа ние има ме комп ле тен увид 
во неј зи на та со стој ба и на не кој на-
чин ѝ да ва ме си гур ност. Ро ди ли ште то 
на „Ре-Ме ди ка“ е ед но од нај у ба ви те 
во Евро па. Сме сте но е на пре крас но 
ме сто, ме ѓу де се ти ци хе кта ри шу ма, 
има ин ти ма, има до бар при стап - ве
ли д-р Ефре мов ски. 

Во те кот на бре ме но ста, а и ко га ќе 
поч не по ро ду ва ње то, дел од на по ри-
те на ме ди цин ски от тим е да ѝ по мог-
нат на же на та да ги по бе ди стра вот и 
стре сот.

- Нај го лем ак цент да ва ме да го от-

Раѓањевоврвниуслови
ЗАЗДРАВАМАЈКАИЗАЗДРАВОБЕБЕ

Ро ди ли ште то ра бо ти по 
врв ни стан дар ди, што на же ни те 

им вле ва го ле ма до вер ба и тие мо же 
да би дат спо кој ни и за се бе и за по ро дот. 

Струч ни от тим е мно гу иску сен и со го лем стаж во ра бо та та. 
А ко га ќе се со бе рат си те го ди ни на оние што по ро ду ва ат, се 

над ми ну ва бро јот 300. Тоа што и мај ка та и бе бе то се згри же-
ни и се во „си гур ни ра це“ мно гу зна чи за ид ни те ро ди те ли



стра ни ме стра вот, ка ко пси хо ло шки 
та ка и со те ра пи ја. Стра вот е нај го-
ле ма та преч ка за ус пеш но и лес но 
по ро ду ва ње. Тој пре диз ви ку ва стрес, 
стре сот го истак ну ва стра вот и оди ме 
во круг. Раз го ва ра ме со бре ме ни-
те де ка бре ме но ста не е па то ло шка 
со стој ба, не се бол ни. Тоа е по себ на 
со стој ба што тре ба да се изо ди, да се 
по ми не. И са мо то по ро ду ва ње е при-
ро ден чин, ме ха низ мот е одам на поз-
нат - об јас ну ва д-р Ефре мов ски.

И пред да оста не бре ме на же на та, 
ид ни те ро ди те ли мо же да пој дат во 
бол ни ца та, да го разг ле да ат ро ди ли-
ште то. Ќе ви дат ка ко функ ци о ни ра, 
што ја оче ку ва же на та во бре ме но ста 
и со по ро ду ва ње то, да се за поз на ат 
со ти мот. Тоа, се ка ко, по зи тив но ќе 
вли јае во спра ву ва ње то со стра вот. 
На ши от со го вор ник ве ли де ка по ро-
ду ва ње то е мно гу по лес но ко га же на-
та има до вер ба. 

- Мо е то искус тво ве ли де ка стра-
вот од бол ка и од ис хо дот е број еден 
проб лем во аку шерс тво то. Тоа е чув-
ство со кое мо ра да се бо ри ме. Не 
мо же ме да го из ме ни ме. По ен та та е 
да ги убе ди ме же ни те де ка нај че сто 
не е об је кти вен во нор мал но то по ро-
ду ва ње и де ка мо ра да го по бе ди ме 
или да го на ма ли ме. Не ма ме кли ше 
во од не су ва ње то. Се кој чо век е раз-

ли чен, свет за се бе, мо ра да се вле зе 
во по лож ба та на се ко ја труд ни ца - до-
да ва д-р Ефре мов ски. 

НИ ТУ ЕД НА ИН ФЕК ЦИ ЈА НА РА НА

Уба во то рас по ло же ние е ка ко за ра-
за кај нас, ве ли Ма ке дон ка Ри стов-
ска, глав на се стра на од де лот ги не ко-
ло ги ја и аку шерс тво.

- Има ме бла го род на функ ци ја, не 
мо жеш да не се сме еш ко га се ра ѓа 
бе бе. Тоа нѐ одр жу ва и за тоа изг ле-
да ме пом ла до. Рас по ло же ни е то е 
од лич но и ко га ра бо тиш во од лич ни 
ус ло ви и со вр вен тим - се ше гу ва Ри-
стов ска.

Ве ли де ка во бол ни ца та не ма ло ни
ту ед на па ци ен тка што си за ми на ла 
со ин фек ци ја на ра на. 

- Тој про цент кај нас е ну ла, што е 
ре ткост во дру га уста но ва. Се то тоа е 
ре зул тат на врв ни те ус ло ви што ги да-
ва ме - ве ли глав на та се стра. 

Же ни те, ве ли, се опу ште ни за тоа 
што зна ат де ка за се ко ја си ту а ци ја 

бол ни ца та има ре ше ние. 
- Мен тал на та сли ка на же на та и 

под го то вка та за кон трак ции и по ро-
ду ва ње вли ја ат врз про це сот на по-
ро ду ва ње. Таа до би ва ин струк ции за 
ди ше ње то, об јас ну ва ње на по лож би те 
за по ро ду ва ње. Аку шер ка та тре ба да 
на пра ви про це на во ко ја фа за ко ја по-
лож ба на те ло то е нај е фи кас на и да ѝ 
су ге ри ра на ро дил ка та во ко ја по лож-
ба да се на ме сти - до да ва Ри стов ска.
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Же ни те се 
опу ште ни 
за тоа што 
зна ат де ка 
за се ко ја 
си ту а ци ја 
бол ни ца та 
има 
ре ше ние

Ма ке дон ка 
Ри стов ска, 
глав на се стра

Опре ме ни 
сме со врв на 
апа ра ту ра 
и опре ма, 
има ме еден 
од нај и скус-
ни те ти мо ви 
ле ка риД-р Јо ван 

Ефре мов ски, 
ги не ко лог-аку шер

Раѓањевоврвниуслови
ЗАЗДРАВАМАЈКАИЗАЗДРАВОБЕБЕ



Стре сот при по ро ду ва ње то не го до-
жи ву ва са мо мај ка та, ту ку и бе бе то. Не 
им е ед но став но на бе би ња та, ве ли 
прим. д-р Ма ри на Поп-Ла за ро ва, пе-
ди ја тарка-не о на то лог, ше фи ца на од-
де лот за пе ди ја три ја во „Ре-Ме ди ка“, 
би деј ќи тре ба да го на пу штат сво е то 
си гур но ме сто ка де што рас те ле, се 
раз ви ва ле и жи ве е ле де вет ме се ци. 
Та му би ло ти вко, тем но и топ ло. Ко га 
из ле гу ва ат над вор во над во реш ни от 
свет е по лад но, свет ло и буч но. Ток му 
по ра ди тоа во бол ни ца та се спро ве ду-
ва ан ти стрес-про гра ма за бе бе то. 

- Се то тоа за де ца та е со се ма но во 
искус тво и драз ба на нив ни те се ти-
ла, кои мо же да би дат стрес ни за но-
во ро де но то де те. Зна чи, и на бе бе то 
не му е лес но. Од тој ас пект ние ка ко 
не о на то ло зи-пе ди ја три го раз би ра-
ме стре сот на бе би ња та и се оби-
ду ва ме на си те мож ни на чи ни да го 
на ма ли ме. Ан ти стрес-про гра ма та 
е по вр за на точ но со обез бе ду ва ње 
на си те тие ус ло ви што за бе бе то ќе 
би дат она кви ка де што би ло пред 
да се ро ди - ве ли д-р Поп-Ла за ро ва.  
Таа об јас ну ва де ка е мно гу зна ча ен 
пр ви от кон такт мај ка-де те, чув ство то 
на мај ка та, она што ќе го до жи вее 
ко га ле ка ри те ќе го ста ват бе бе то на 
неј зи ни те гра ди, ко га тоа ќе го чуе 
чу ка ње то на неј зи но то ср це, неј зи-
ни от глас, ќе ја по чув ству ва неј зи на-
та топ ли на.

- Де ца та бр зо се раз ла ду ва ат, па 
мно гу е важ но да се по гри жи ме за 
топ ли на та со пр ви от кон такт што го 

има со мај ка та или со гре ја чи што 
обез бе ду ва ат тем пе ра ту ра што де те-
то ја има ло во мај чи на та утро ба. Кон-
та ктот со мај ка та е би тен оти де те то 
те шко го до жи ву ва од де лу ва ње то и 
на овој на чин до би ва си гур ност. Ги 
ста ва ме во топ ли пе ле ни, ги су ши ме, 

ги ста ва ме на топ ло, им ги чи сти ме 
диш ни те па ти шта. И ко га тре ба да се 
зе ме воз дух не е тол ку лес но. Бе ли те 
дро бо ви не функ ци о ни ра ле ко га би
ле фе ту си. Та му сме ако му тре ба по-
мош и да му да де ме мал ку кис ло род 
за под др шка за да стар ту ва во друг 
ре жим за функ ци о ни ра ње. Се то тоа 
е стрес за де те то - об јас ну ва на ша та 
со го вор нич ка.

При род но ро де ни те де ца има-
ат мно гу по брз сти мул во од нос на 
функ ци о ни ра ње то на цен та рот на ди-
ше ње во спо ред ба со де ца та ро де ни 
со цар ски рез. 

- Мај ка та ста ну ва мај ка уште пред 
да се по ро ди. Се то она што го до жи-
ву ва ка ко не при јат но чув ство се пре-
не су ва и на де те то. За тоа тре ба да се 
под го тви за по ро ду ва ње то. А ние, ме
ѓу дру го то, гле да ме и ро дил ни те са ли 
да би дат со по мал ку освет лу ва ње, да 
не ма мно гу глас но го во ре ње, да не 
би де буч но та му - ве ли д-р Поп-Ла за-
ро ва. 

Таа го под др жу ва при сус тво то на 
та тков ци те на по ро ду ва ње то. 

- Има ме мно гу уба ви искус тва. Тоа 
е мо мент ко га си те трој ца из во ју ва ат 
го ле ма по бе да во жи во тот - ве ли.

Ид ни те мај ки мо же да би дат спо-
кој ни, но мо ра да мис лат и на тоа де
ка бе би ња та има ат по тре ба од нив и 
да со ра бо ту ва ат. 

- И са ма та емо ци о нал на со стој ба 
на мај ка та и рас по ло же ни е то си вли-
ја ат на бе бе то. Тре ба да се по чи ту ва 
ин ди ви ду ал но ста на се кое де те, тоа 
има свои по тре би. Мај ки те тре ба да 
си го за поз на ат сво и те де ца. Адап та-
ци ја та поч ну ва уште во по ро ди ли ште-
то, ка де што мај ки те и де ца та се во 
нај го лем пер и од од де нот за ед но. За-
тоа ту ка има ат уло га струч ни те ли ца. 
Има ме и еду ка ти вен ка нал за ро дил-
ки те што се еми ту ва во бол ни ца та. 
Се тру ди ме де ца та да би дат по ве ќе 
со мај ки те. Од мај ки те по ро де ни во 
„Ре-Ме ди ка“, 87 про цен ти до јат во 
вто ри от ме сец по ра ѓа ње то, во тре ти-
от до јат 75 про цен ти, а над ше сти от 
ме сец до јат 67 про цен ти. До е ње то е 
мно гу зна чај но за здрав је то на бе бе-
то, осо бе но пр во то мле ко- ко ло стру-
мот - до да ва д-р Поп-Ла за ро ва.
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По ро ду ва ње то е стрес и за бе бе то
Во „Ре-Ме ди ка“ се спро ве-
ду ва ан ти стрес-про гра ма 
за но во ро де но то де те

Ние ка ко 
не о на то-
ло зи-пе-
ди ја три го 
раз би ра ме 
стре сот на 
бе би ња та 
и се оби-
ду ва ме на 
си те мож ни 

на чи ни да го на ма ли ме

Прим. д-р Ма ри-
на Поп-Ла за ро ва, 
педијатарка

Не ма по го-
ле мо за до волс-
тво за ти мот 
при по ро ду ва-
ње то од среќ на 
и за до вол на 
мај ка што во 
пре гра тки те др
жи но во ро де но 

„Да“ за 
обез бо лу ва ње то

бе бе, ве ли д-р На та ли ја Ча кар-Ге-
ор ги ев ска, ане сте зи о лог.

- За тоа и ве лам „да“ за обез бо-
лу ва ње то при по ро ду ва ње то ка ко 
пра во на из бор. Има, ге не рал но, 
два ти па обез бо лу ва ње што нај-
че сто се ко ри стат за по ро ду ва ње: 
епи ду рал на и спи нал на ане сте зи-
ја. И две те се без бед ни за па ци ен-
тот. Се да ва ат пре ку ка те тар што 
се по ста ву ва во ’рбет ни от столб и 
се до зи ра кон цен тра ци ја та на ле-
кот - ве ли до ктор ка та. 

Таа об јас ну ва де ка и при из бо-
рот на ане сте зи ја за цар ски рез 
на сто ју ва ат да би де ре ги о нал на, 
ко га па ци ен тот е све сен, на ме сто 
це лос на. 

- Пред но ста на ре ги о нал на та е 
што мај ка та мо же да го ви ди сво-
е то бе бе и да го слуш не не го ви от 
плач штом ќе се ро ди, па ќе се гуш-
нат. Тоа зна чи и за неа и за де те то. 
Око лу 80 про цен ти од ра ѓа ња та во 
бол ни ца та се со ре ги о нал на ане-
сте зи ја. По неа е по лес но и за па ци-
ен тка та - ве ли Ча кар-Ге ор ги ев ска.
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Ка ко што се наб ли жу ва тер ми-
нот за по ро ду ва ње, воз бу да та во 
се мејс тво то рас те и си те се по све-
те ни на пос лед ни те под го то вки во 
до мот. M-р Ма ри ја Стој ко ска-Ва си-
лев ска, пси хо лог и пси хо те ра пев-
тка во „Ре-Ме ди ка“, об јас ну ва де ка 
во тој пер и од воз бу да та кај мај ка та 
мо же да пре ми не во стра во ви по-
ра ди кои не ма да мо же да ужи ва 
во пос лед ни те де но ви до по ро ду ва-
ње то. За тоа таа воз бу да тре ба да се 
на со чу ва кон кон крет ни актив но-
сти. Во пер и о дот ко га се бли жи тер-
ми нот за до а ѓа ње на бе бе то зна чај-
но е воз бу да та да се на со чу ва кон 
кон крет ни актив но сти. 

- До бро е по че сто да се раз го ва-
ра за но ви от член што ќе дој де во 
до мот (осо бе но ако има и дру ги де
ца во се мејс тво то), ка де ќе спие, да 
се под го тву ва об ле ка, да се раз го-
ва ра за име то... Исто та ка зна чај но 

е мај ка та и та тко то по себ но, а по-
тоа и за ед но да спо де лат мис ле ње 
за оче ку ва ња та око лу нив ни те до-
то гаш ни актив но сти што ги има ат 
над вор од се мејс тво то. Тие тре ба 
да се усог ла сат (на ма лат) со но ва-

та се меј на ди на ми ка на на чин на 
кој не ма ни ту еден од нив да се чув-
ству ва фру стри ра но. Од нос но се кој 
од нив да од во ју ва, иа ко мал дел од 
вре ме то, за актив но сти те што ќе ги 
пра ват над вор од до мот - ве ли Стој-
ко ска-Ва си лев ска. 

Ова е зна чај но, об јас ну ва таа, за 
да не се на пра ви рез со дру ги те ас-
пе кти од жи во тот за што ако це лос-
но се за по ста ват дру ги те уло ги во 
жи во тот мо же да се наг ла си стре сот 
кај мај ка та.

- Таа би тре ба ло да има вре ме са
мо за се бе (ба рем не кол ку ча са не-
дел но), кое не вклу чу ва ан гаж ма ни 
око лу бе бе то. Но во то функ ци о ни ра-
ње ба ра це лос на по све те ност на си
те чле но ви. Тие тре ба да го под др-
жат адап ти ра ње то на но ви от член, 
ка ко и нив но адап ти ра ње кон не го, 
а на тој на чин се кре и ра нов ква ли-
тет за се мејс тво то - до да ва таа. 

Пси хо ло шка под го то вка за 
нов член во се мејс тво то

Во пер и о дот 
ко га се 
бли жи 
тер ми нот 
за до а ѓа ње 
на бе бе то 
зна чај но е 
воз бу да та 
да се 
на со чу ва 

кон кон крет ни актив но сти

M-р Ма ри ја 
Стој ко ска-Ва си-
лев ска, психолог



Зим ска та па у за во ра ко-
мет на та Ли га на шам пи-
о ни ја иско ри стив ме за 
кра тка по се та на се мејс-
тво то на од бран бе ни от 

играч на РК Ме та лург и ма ке дон-
ски ре пре зен та ти вец Аце Јо нов-
ски. Тој и не го ва та со пру га Ани та 
нѐ пре че каа во нив ни от дом во 
скоп ска та на сел ба Ки се ла Во да, 

ка де што жи ве ат со две те ќер ки 
Ан дреа и Ива на. Та му се га сѐ се 
вр ти око лу ма ла та Ива на, ко ја во 
октомври се ро ди во „Ре-Ме ди ка“. 
Ра зрет че ни те нат пре ва ри му се до-
бре дој де ни, ве ли Аце, да мо же да 
по ми ну ва по ве ќе вре ме со сво е то 
се мејс тво, осо бе но се га, ко га пред 
два ме се ца им се ро ди Ива на.

- Имам го ле ма под др шка од це-

ло то се мејс тво, но Ива на ми да ва 
по себ на си ла во нат пре ва ри те, 
осо бе но во пос лед ни от меч со 
Вар дар во ЛШ. Љу бо вта и ме ѓу-
себ на та под др шка ни се нај важ-
ни - ве ли ле ви от бек на Ме та лург. 
Тем пе ра мен тот и си ла та од гру би те 
ду е ли на те ре нот во до мот на Јо нов-
ски се на со че ни во друг пра вец, сѐ 
функ ци о ни ра мир но и лес но.
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- Ко га Аце не е до ма, ту ка е Ан-
дреа. Ко га се ро ди Ива на, таа нам 
ни бе ше мал ку љу бо мор на, но мно-
гу ја са ка Ива на. Ми по ма га за сѐ 
око лу бе бе то. Ива на се ро ди со 
3.210 гра ма и 52 сан ти ме три. Таа 
е пре крас но мир но бе бе. По ро ду-
ва ње то во „Ре-Ме ди ка“ со д-р Си-
мо ни да Кот ла ро ва-По по ска по ми на 
од лич но - до да ва Ани та.

По ра ѓа ње то на вто ра та ќер ка, Аце 
ги осве жил се ќа ва ња та ко га прв пат 
ѝ про ме нил пе ле на на Ан дреа, па се
га тоа не му е проб лем, иа ко глав ни-
от збор го има не го ва та со пру га, со 

аси стен ци ја на по го ле ма та ќер ка.
- Ко га се ро ди Ан дреа, мно гу по ве-

ќе по ма гав. То гаш бев ме во Са ра е-
во и бев ме са ми. Се га по ре тко, но 
об вр ски те ги ди кти ра ат тем по то и 
рас по ре дот и на до маш ни те актив-
но сти. А има ме по мош и од мај ка 
ми и од мај ка ѝ на со пру га та - ве ли 
Аце до де ка со Ан дреа ја сми ру ва ат 
глас на та Ива на.

- Ед наш ѝ про ме ни пе ле на и 
ед наш ја ба ња ше Ива на. Тоа бе
ше на стан за нас лов на стра ни ца 
- низ смеа ни откри Ани та на ис-
пра ќа ње.
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Во се мејс тво то Јо нов ски 
се га сѐ се вр ти око лу 
ма ла та Ива на, ко ја во 
октомври се ро ди во 
пр ва та приватна оп шта 
бол ни ца „Ре-Ме ди ка“, 
а ко га та то Аце е на 
тре нинг, ту ка е шес тго-
диш на та Ан дреа да ѝ 
по мог не на ма ма Ани та



Пр ва та при ват на оп шта 
бол ни ца „Ре-Ме ди ка“ го 
од бе ле жа Ме ѓу на род-
ни от ден на де те то, 20 
Но ем ври, со ор то пед ски 

си сте мат ски прег ле ди за де ца та од 
гра дин ки те и од пре ду чи лиш на та во-
зраст. Сто и пе де сет де ца на во зраст 
од 4 до 6 го ди ни од гра дин ка та „13 
Но ем ври“ беа прег ле да ни од ор то-
пед. По тоа ак ци ја та за ор то пед ски те 
прег ле ди на де ца та од гра дин ки те и 
од пре ду чи лиш на та во зраст про дол-
жи и во оп шти ни те Ае ро дром и Га зи 
Ба ба. Во оваа фа за беа оп фа те ни 
че ти ри гра дин ки од две те оп шти ни и 

беа прег ле да ни око лу 250 де ца.
Прег ле ди те ги пра ви стру чен тим 

од „Ре-Ме ди ка“, пред во ден од д-р 
Ди ми тар Споа, ор то пед ски хи рург.

- Ини ци ја ти ва та што ја поч нав ме 
на Ме ѓу на род ни от ден на де те то про-
дол жу ва со це лос но за о кру жу ва ње 
на цел та, од нос но цо спро ве ду ва ње 
бесп лат ни ор то пед ски прег ле ди за 
де ца та во пре ду чи лиш на во зраст. 
Во зра ста од 4 до 6 го ди ни е мно гу 
кри тич на за по ја ва на не кол ку ор-
то пед ски не пра вил но сти, за тоа са-
ка ме да ги сле ди ме уште во са ми от 
по че ток и со тоа да пре ве ни ра ме 
кол ку што е мож но по ве ќе по ја ва на 
ор то пед ски проб ле ми и да при до не-
се ме кон рас те ње здра ви ге не ра ции 
- из ја ви д-р Споа.

По во дот за спро ве ду ва ње на оваа 
ак ци ја е сѐ по го ле ми от број на слу-
чаи со не пра вил но сти во ло ко мо тор-
ни от или му ску ло ске лет ни от си стем. 
Кон трол ни те ор то пед ски прег ле ди се 
единс тве на пре вен ци ја од мож ни не-
на вре ме но ди јаг но сти ци ра ни за бо лу-
ва ња. Ро ди те ли те до би ва ат из ве штај 
за прег ле дот пот пи шан од до кто рот.

Бесплатниортопедскипрегледи
надечињавоградинка
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Зго ле ме на про ста та, или 
бе ниг на хи перп ла зи ја на 
про ста та - БХП, проб лем 
што го има ат ма жи по-
ста ри од 45 го ди ни, мо же 

бр зо и без бед но да се ре ши со т.н. 
зе лен ла сер. На опе ра ци ја та со не го 
уро ло гот-хи рург вр ши ва по ри за ци ја 
(се ис па ру ва тки во од про ста та та под 
дејс тво на ла сер ски те зра ци). А овој 
ме тод се сме та за нај по го ден кај го-
лем дел од ма жи те што има ат проб-
лем со зго ле ме на про ста та.

СА МО ЕДЕН ДЕН ВО БОЛ НИ ЦА

Ина ку, БХП е не ма лиг но за бо лу-
ва ње, кое се по ја ву ва по ра ди пре-
ку мер но рас те ње на кле тки те на 
про ста та. Д-р Зла тко Пен дов ски, уро-
лог-хи рург во „Ре-Ме ди ка“, об јас ну-
ва де ка опе ра ци ја та со зе лен ла сер 
е мно гу без бе ден ме тод. 

- Не ма опас ност од кр ва ве ње, а па-
ци ен тот мно гу кра тко вре ме ле жи во 
бол ни ца, за раз ли ка од тоа ко га се упо-
тре бу ва ат дру ги ме то ди. Еден ден по 
опе ра ци ја ма жи те за ми ну ва ат до ма. 
Ин тер вен ци ја та трае од час до час и 
по ло ви на, а се опе ри ра пре ку моч ни-
от ка нал со спе ци јал на сон да. Опе ра-
тив ни от тек се сле ди на го лем мо ни-

тор. Со ва по ри за ци ја та во исто вре ме 
се пра ви и ко а гу ла ци ја на крв ни те са-
до ви, па не ма ши е ње на тки во то. 

Ед на не де ла по опе ра ци ја та па ци-
ен ти те мо же да се вра тат кон сво и те 
ре дов ни за да чи - ве ли д-р Пен дов ски.

Тој об јас ну ва де ка ко га се опе ри ра 
про ста та со кла сич ни от ме тод про-
ста те кто ми ја во бол ни ца се ле жи пет-
на е се ти на де на. Ко га, пак, се ра бо ти 
друг ме тод, транс у ре трал на ре сек ци-
ја, то гаш се оста ну ва око лу пет де на. 

- Ко га се пра ви опе ра ци ја со зе лен 
ла сер, нај че сто се ле жи ед на ве чер и 
еден ден се но си ури на рен ка те тар. 
За гу ба та на крв е ми ни мал на, а се то 
тоа е мно гу по лес но за па ци ен тот. Во 
исто вре ме ефе кти те се го ле ми - об-
јас ну ва д-р Пен дов ски.

КОЈ МО ЖЕ ДА СЕ ОПЕ РИ РА СО ЛА СЕР?

Не си те зго ле му ва ња се по год ни 
за опе ра ци ја со зе лен ла сер. Уро ло-
гот опре де лу ва ка де мо же да се при-
ме ни овој ме тод. На при мер, до кол-
ку ста ну ва збор за кан цер, тој не се 
ко ри сти. 

Нај ка ра кте ри стич ни симп то ми за 
БХП во по чет на та фа за се за че сте но 
и отеж на то мо кре ње, за ба ве но мо-
кре ње, че ка ње на мла зот на моч та 
осо бе но при пр во то мо кре ње на у-
тро, истен чу ва ње на мла зот на моч-
та, пре ки ни во мла зот (пре ки ну ва ње 
на мла зот во те кот на праз не ње то 
на моч ни от ме ур). Ка ра кте ри стич-

ни симп то ми се и не на деј ни на го ни 
за мо кре ње, ко га бол ни от одед наш 
до би ва на гон за мо кре ње и мо ра да 
мо кри иа ко моч ни от ме ур не му е 
полн. Ако го сов ла да тој на гон, мо же 
да из др жи по дол го вре ме без мо кре-
ње. Кај одре ден број ма жи се слу-
чу ва не вол но ка пе ње на моч та по 
за вр ше то кот на мо кре ње то. Еден од 
ка ра кте ри стич ни те симп то ми е и мо-
кре ње то но ќе. Бол ни те ста ну ва ат по-
ве ќе па ти во те кот на но ќта, два-три 
па ти, а не ко гаш и по ве ќе.

Ста ти стич ки те по да то ци, ве ли д-р 
Пен дов ски, по ка жу ва ат де ка ед на 
по ло ви на од ма жи те по ста ри од 
60 го ди ни и 90 от сто од ма жи те на 
80-го диш на во зраст има ат аде ном, 
бе ни ген ту мор на про ста та и те шко-
тии со мо кре ње то. Про ста та поч ну-
ва да рас те по 40-го диш на во зраст, 
а нај че сти па ци ен ти во уро ло шки те 
ор ди на ции со те шко тии со мо кре ње-
то се ма жи над 60 го ди ни.
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Зе лен ла сер - моќ но ре ше ние 
за зго ле ме на про ста та

На опе ра ци ја та со т.н. зе-
лен ла сер уро ло гот-хи рург 
вр ши ва по ри за ци ја или го 
то пи тки во од про ста та та 
под дејс тво на ла сер ски те 
зра ци и тоа ис па ру ва. Таа 
се сме та за нај по год на кај 
го лем дел од па ци ен ти те

Не ма 
опас ност од 
кр ва ве ње, 
а па ци ен тот 
мно гу кра тко 
вре ме ле жи 
во бол ни ца, 
за раз ли ка 
од тоа ко га 
се упо тре-

бу ва ат дру ги ме то ди. Еден 
ден по опе ра ци ја та ма жи те 
за ми ну ва ат до ма

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



26 РЕВИТА | декември 2013

М
О
ЕМ

ВР
И

Првата приватна општа 
болница „Ре-Ме ди ка“ 
се вклучи во светската 
акција за машко здра-
вје Моември и до де ли 

100 ва у че ри за бесп лат ни прег-
ле ди на ма жи. Ак ци ја та ја под др-
жаа јав ни лич но сти, ра ко ме та ри-
те на ти мот Ме та лург, кои и са ми 
пра ват пре вен тив ни прег ле ди кај 

уро лог, ле ка ри-спе ци ја ли сти, но ви-
на ри, пе ја чи, по ли ти ча ри и дру ги.  
Во Евро па и кај нас има дра стич но 
зго ле му ва ње на бол ни те и со кар ци-
ном на те сти си и со рак на про ста та. 
Во Ма ке до ни ја ра кот на про ста та та е 
трет на ли ста та кар ци но ми кај ма жи те.  
- Ка ко прет став ник на про ду цент-
ска та ку ќа „Лу ми на ри ме ди ја“, ко ја 
со ра бо ту ва и со „Ре-Ме ди ка“, ви-

нар ни ца та „Сто би“ и по ве ќе дру ги 
фир ми на про мо ци ја и кре а тив ни 
на ста ни ре шив ме да се по вр зе ме 
со Мо ем ври, би деј ќи за си те е иск-
лу чи тел на мож ност да по мог не ме 
пред сѐ да се из диг не све ста за не-
што што прет ста ву ва го лем проб-
лем, но и се ка ко да ис про мо ви ра ме 
ус лу ги што ги ну ди ме. Пр ви от че кор 
е до на ци ја на ва у че ри за бесп лат-

Акцијазамашкото
здравје



ни прег ле ди во „Ре-Ме ди ка“. По тоа, 
до кол ку се ја ви по тре ба за по ве ќе 
за фа ти за ре ша ва ње проб лем, ќе 
из ле зе ме во пре срет со до пол ни тел-
ни по пу сти и фи нан си ска под др шка. 
Ова е го лем проб лем, кој не е мно-
гу адре си ран кај нас. Ќе би де по зи-
тив но да поч не да се раз мис лу ва 
на оваа те ма - ве ли Ана Јор да но ва, 
ос но вач ка на „Лу ми на ри ме ди ја“. 
Д-р Зла тко Пен дов ски, уро лог во „Ре-
Ме ди ка“, ве ли де ка во Ма ке до ни ја 
и на Бал ка нот ма жи те мно гу ре тко 
са мо и ни ци ја тив но се ја ву ва ат на 
прег ле ди, без да има ат го ле ми проб-
ле ми. Тој ги по ви ка да по се тат уро лог 
и да во дат гри жа за сво е то здрав је, 
за што ра но то откри ва ње на мно гу 
бо ле сти, осо бе но ма лиг ни те за бо лу-
ва ња, зна чи и ус пеш но ле ку ва ње. 
Ле ви от бек на Ме та лург, Игор Ман-
диќ, ве ли де ка се вклу чил во кам па-
ња та за што еду ка ци ја та на ма жи те е 
мно гу ко рис на, до де ка дес ни от бек 
Ни ко ла Ке џо истак на де ка е по до бро 
е да се спре чи откол ку да се ле ку ва.  
Во Мо ем ври на 1 но ем ври си те 
акти ви сти ја бри чат сво ја та бра да, 
па цел ме сец пу шта ат му ста ќи, ба-
ра ат до на ции, кои се пре фр лу ва ат 
за истра жу ва ња на бо ле сти те што ги 
на па ѓа ат ма жи те и ле ко ви те за нив. 
Пра те ни кот Ја ни Ма кра ду ли, кој се 
вклу чи во ак ци ја та, сме та де ка јав-
ни те лич но сти има ат и до пол ни тел на 
об вр ска да учес тву ва ат во кам па-
њи што се од не су ва ат на из диг ну ва-

ње на све ста ко га ста ну ва збор за 
здрав је то. Пе тар Ѓо шев, дел од ма ке-
дон ски от тим на Мо ем ври, об јас ни 
де ка се ра бо ти за свет ски тренд што 
по стои де сет го ди ни. Фон дот на Мо-
ем ври ла ни со брал 150 ми ли о ни до-
ла ри, иско ри сте ни за истра жу ва ња.

Ме ѓу ни за та актив но сти во рам ки 
на Мо ем ври, пре да ва ња и де ба ти, 
бе ше одр жа на и ху ма ни тар на та за-
ба ва „Брк најт аут“. Во рам ки те на 
за ба ва та се слу чу ва ше и ми ни-ра бо-
тил ни ца, во ко ја на при сут ни те што 
во те кот на но ем ври не ус пе а ле да 
ги израс нат сво и те му ста ќи, но и на 
де вој ки, им беа на цр та ни му ста ќи. 
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на ре че на Мо ем ври, со ко ја се из ди га све ста 
кај ма жи те за ма шко то здрав је, или за ре дов ни 
прег ле ди на про ста та и на те сти си



„Ре-Ме ди ка“ бе ше 
при сут на на ше-
ста та на ци о нал-
на кон фе рен ци ја 
за бор ба про тив 

ра кот на дој ка, во ор га ни за ци ја на 
здру же ни е то за бор ба про тив рак 
„Бор ка“. Цел та и по ра ка та на оваа 
кон фе рен ци ја се из ди га ње на јав на-
та свест за важ но ста на пре вен тив-
ни те прег ле ди и ра но то откри ва ње 
на ра кот на дој ка та, што е од клуч но 
зна че ње за бор ба та про тив бо ле ста.  
Во друш тво на Би ба До де ва, пре тсе-
да тел на „Бор ка“; Ма ја Пар нар џи е ва-
Змеј ко ва, ди ре ктор ка на Фон дот за 
здрав ство; Ме ри Џо Во лерс, со пру га 
на ам ба са до рот на САД; ми ни сте рот 
за здрав ство Ни ко ла То до ров; и Ма ја 
Ива но ва, со пру га та на пре тсе да те-
лот Ѓор ге Ива нов, д-р Ели за бе та Ба-
бу шку, супс пе ци ја лист по ма ма и ги-
не ко ло шка ди јаг но сти ка, го во ре ше 
на те ма та „Про це ду ри во со вре ме-
на та ди јаг но сти ка на ра кот на дој ка“.  
Ка ко дол го го ди шен под др жу вач на 
оваа ху ма на ми си ја и парт нер на 

„Бор ка“ во за лож би те за еду ка ци ја 
на же на та, „Ре-Ме ди ка“ до би бла го-
дар ни ца, ко ја во име на бол ни ца та ја 
при ми струч ни от ди ре ктор проф. д-р 
Ан дре ја Ар сов ски.
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Пр ва та при ват на оп шта 
бол ни ца „Ре-Ме ди ка“ 
актив но се вклу чи во 
пр ви от го ди шен ме ѓу на-
ро ден „Гло ба тон - про-

ше тка во знак на бор ба про тив ра-
кот на ре про ду ктив ни те ор га ни кај 
же ни те“. Ова е пр ва ор га ни за ци ја од 
ва ков тип во над 80 зем ји од све тот. 
До кто ри те, ме ди цин ски от пер со нал, 
же ни те и гра ѓа ни те пе ша чеа во знак 
на со ли дар ност со ми ли о ни же ни и 
се мејс тва по го де ни од рак на ре про-
ду ктив ни те ор га ни.

- Ка ко до кто ри, на ша та при о ри тет на 
ра бо та е во кли ни ки те, ла бо ра то ри и те 
и во ам бу лан ти те, по ме ѓу па ци ен ти те. 
Но ко га е во пра ша ње из ди га ње то на 
све ста за не ко ја те шка бо лест ка ко 
што е ра кот, вре ди да се пе ша чи и до 
кра јот на све тот. Се ко ја бо лест мо же 

на вре ме но да се спре чи и да не ма 
ни ка кви пос ле ди ци, са мо е по треб но 
из ди га ње на све ста кај же ни те, на вре-
ме но да се прег ле ду ва ат, да си по мог-
нат се бе си и да при до не сат за ед нич-
ки да ја по бе ди ме ти вка та но опас на 

бо лест. За тоа ние се прик лу чив ме во 
про ше тка та, за да по тсе ти ме де ка пре-
вен тив ни те прег ле ди се најз на чај ни от 
за штит ник на жен ско то здрав је - из ја-
ви проф. д-р Ан дре ја Ар сов ски, стру-
чен ди ре ктор на „Ре-Ме ди ка“. 

Гло бал на кам па ња за из ди га ње 
на све ста за рак кај же ни те

Под др шка за ра но 
откри ва ње рак на дој ка



То пол дом со среќ но се мејс-
тво. Та ков дом нај дов ме ко
га во Скоп је ги по се тив ме 
пе јач ка та Кри сти на Ар на у-
до ва, неј зи ни от со пруг Але-

ксан дар Пе тров ски, по мош ник-тре-
нер на ра ко мет ни от клуб Ме та лург, 
и три го диш ни от Ма ксим. Имав ме 
по ве ќе по во ди за по се та - нај но ви от 
спот на Кри сти на, кра јот на по лу се-
зо на та во ра ко ме тот... Пре диз вик бе
ше и да се ви ди ка ко функ ци о ни ра 
се мејс тво на две јав ни лич но сти со 
ма ло де те, ка ков е спо јот на му зи ка та 
и спор тот, гриж ли во спа ку ван во од-
го вор но ро ди телс тво и спо ко ен дом. 
Нѐ пре че ка Ма ксим, ве дро, нас ме а-

но и љу бо пит но де те.
- Јас во де кем ври и во ја ну а ри имам 

мно гу об вр ски, на ста пи и сни ма ња, 
но мо и те об вр ски се поф ле кси бил ни, 
за што јас мо жам да не се по ја вам на 
не кое сни ма ње, за раз ли ка од мо јот 

со пруг, кој не мо же да од ло жи нат пре-
вар или да не се по ја ви на те ре нот - 
го поч на на ши от раз го вор Кри сти на, 
до де ка Ма ксим за до бре дој де ни ги 
по ка жу ва ше не го ва та со ба и укра се-
на та но во го диш на ел ка.
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ТАконесисреќендома,
немадабидешнинадвор

Пе јач ка та Кри сти на Ар на у до ва и ра ко мет ни от тре нер Але-
ксан дар Пе тров ски ус пе а ле да соз да дат среќ но се мејс тво, 
чи ја при ват ност, осо бе но онаа на нив ни от син Ма ксим, 
се оби ду ва ат да ја др жат по да ле ку од нив ни от ја вен жи вот. 
Не гу ва ат љу бов и по чит кон си те лу ѓе и ра бо тат по сто ја но да 
се среќ ни до ма, оти, ка ко што ве лат, ако не си сре ќен до ма, 
не ма да би деш сре ќен и ус пе шен над вор
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МА КСИМ СА КА И МУ ЗИ КА И СПОРТ, 
НО НЕ ГО ФОР СИ РА МЕ

Во на ша та друж ба Ма ксим љу бо-
пит но ја пре зе де глав на та уло га, по-
ка жу вај ќи ни што знае и умее.

- Јас не сум од оние ро ди те ли што 
се пре ам би ци оз ни нив ни те де ца да 
зна ат сѐ, да пра ват сѐ, ту ку го оста вам 
Ма ксим сам да про ја ви ин те рес за не-
што. Пос лед ни те два ме се ца се ин те-
ре си ра за ми кро фон и за пе е ње и ку-
пив ме пла сти чен ми кро фон со ста тив. 
Вед наш оти де кај со се дот од вто ри кат, 
го на ме сти ста ти вот и му ја пе е ше „Ел
ко, ел ко“ и до би чо ко ла да ка ко на гра-
да. Тој има свој про стор за тр ча ње ко
га ќе ја трг не ме ма са та на стра на, па 
ќе зе ме ед на коц ка за ми кро фон, се 
ка чу ва на ма са та, ко ја му е би на, и ве
ли: „Мол че те вие се га, јас ќе пе ам“. Ќе 
ис пее и че ка ап ла уз - ве ли Кри сти на. 
Ма ксим е та лен ти ран за му зи ка и во 
тоа е на ма ма. Таа ве ли де ка ни е ден 
тон не мо же да му из бе га и де ка не 
мо ра по себ но да се сед не со не го за 
да на у чи не ко ја пес нич ка. До вол но е 
са мо да му ја пу штиш да ја слуш не. А 
за спорт е на та тко му, од ко го го нас-
ле дил спорт ски от ген.

- За не го ви го ди ни е спорт ски 
мул ти та лен ти ран, а дви же ња та на 
те ло то и со топ ка му се мо то рич-
ки - ве лат Але ксан дар и Кри сти на. 

ПРЕ ДИЗ ВИК МИ Е ДА ПО СТИГ НАМ СЀ

Кри сти на ве ли де ка таа и Але ксан-
дар, ге не рал но, си ги по де ли ле об-
вр ски те во до мот, би деј ќи сѐ пра ват 
са ми, без ни чи ја по мош, и ве ќе се 
на вик на ле на тоа.

- Се тру ди ме да се ор га ни зи ра ме и 
ко га Але ксан дар е на па ту ва ње, јас 
не за ка жу вам сни ма ња или на ста пи, 
за да мо жам да би дам со Ма ксим, да 
ра бо там со не го и да му се по све там 
не му. Ко га Але ксан дар е до ма, јас то-
гаш ја ор га ни зи рам мо ја та ра бо та. 
Се слу чу ва не ко гаш и по цел ме сец 
да не е до ма, но ние сме на вик на ти 
на та кви те си ту а ции. Ние се гри жи-
ме за Ма ксим. Јас сум та ква лич ност 
што не са ка друг да го расте де те то. А 
всуш ност тоа ми е за до волс тво и пре-
диз вик, а не оп то ва ру ва ње. Пре диз-
вик ми е да по стиг нам сѐ да на пра-
вам - да го под го твам ма те ри ја лот, да 
го за вр шам сни ма ње то, да го ор га ни-
зи рам и да го одра бо там на ста пот, а 

се пак де те то да не по чув ству ва де ка 
мај ка му не е до ма. Гор да сум што ус-
пе вам - ве ли Кри сти на.

БО ГАТ СТВО Е ДА СЕ ИМА 
БОЛ НИ ЦА КА КО „РЕ-МЕ ДИ КА“

Але ксан дар и Ма ксим има ат по-
се бен од нос, дру гар ски. Стрес на-
та про фе си ја и мно гу број ни те се-
којд нев ни об вр ски не се преч ка 
ко га ќе се вра ти од ра бо та вре ме-
то да го по ми не со Ма ксим, во зо-
о ло шка, во парк или во игро те ка. 
- За сре ќа, Ма ксим е мно гу тем пе-
ра мент но и по зи тив но де те, што ми 
да ва си ла за сѐ - ве ли Кри сти на.

Ро ди телс тво то, до да ва, вне су ва 
про ме на во се чиј жи вот. Ко га ќе дој-
де мај чинс тво то, пр во ги уо чу ваш 
при о ри те ти те и сфа ќаш што е тоа 
што е нај ска по и нај дра го и тоа што 

по ра но би ло при о ри тет ве ќе не е. 
- Отка ко сум мај ка сум пос ми ре-

на, по ор га ни зи ра на, по фо ку си ра на. 
Ве ќе вре ме то не е са мо мое и го де-
лам на дел чи ња за се мејс тво то, за 
се бе си, за ра бот ни те об вр ски. Се га 
сум по топ ла и мно гу по ве ќе знам да 
пра вам ком про ми си. Мис лам де ка 
сум по до бра лич ност отка ко ста нав 
мај ка - ве ли Кри сти на.

Таа се по ро ди ла во „Ре-Ме ди ка“ 
и има са мо по фал ни збо ро ви за 
се то она што ѝ би ло овоз мо же но 
во бол ни ца та. Тол кав ку раж ѝ да ле 
што, ве ли, би ро ди ла уште 10 де ца. 
- За ед нич ка бе ше од лу ка та да се 
по ро дам во „Ре-Ме ди ка“. Прет ход-
но ви дов што ну дат си те бол ни ци. 
На ви сти на ги ну де ше нај у ба ви те ус-
ло ви, но без ог лед на тоа што мис-
лев пред да оти дам та му, ко га се 
ро ди Ма ксим и ко га из ле гов ме од 

Ж
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Тбол ни ца та, јас на се ка де збо ру вам 
кол ку сум фас ци ни ра на од тоа де ка 
та му до кто ри те не са мо што по ста-
пу ва ат со па ци ен ти те ка ко до кто ри, 
ту ку тоа го пра ват и со ду ша и ср це. 
Имам са мо по фал ни збо ро ви за д-р 
Еле на Пе тро ва, ко ја ме по ро ди, пре-
крас на до ктор ка и же на, и се ка ко 
нај до бра та пе ди ја тар ка во зем ја ва 
и пре кра сен чо век, д-р Ма ри на Поп-
Ла за ро ва. Ма ксим не са ка ше да се 
дои, ми бе ше те шко да го на те рам. 
Тие бу квал но беа та му 24 ча са за 
сѐ што тре ба, па не ми се оде ше од 
та му. На пет ти от ден јас пла чев и не 
са кав да си одам. Бо гат ство е да се 
има ед на та ква ин сти ту ци ја и та кви 
до кто ри и се стри - ве ли Кри сти на. 
Таа и Але ксан дар гра дат по се бен 
од нос со нив но то де те, на ста пу ва ат 
при ја тел ски, без ви ка ње, сми ре но, 
со мно гу тр пе ние.

- На де те то ед но не што не ко гаш 
тре ба да му го об јас ниш сто па ти. 
Ако не го раз бе ре, то гаш ќе му об-
јас ниш и по 101-ви и по 102-ри пат. 

Те па ње ни ка ко. Мо же не ко гаш да му 
ка жеш до ка де се гра ни ци те, да му 
об јас ниш и мал ку на по ви сок тон за 
тоа да сфа ти де ка згре ши ло, но сѐ во 
гра ни ци - ве ли Але ксан дар.

ЉУ БО ПИТ НО СТА - КЛУЧ 
ЗА УС ПЕ ШЕН ЖИ ВОТ

За ед но со Кри сти на го учат Ма-
ксим да ги са ка и да ги по чи ту ва си
те. Без раз ли ка за ко го се ра бо ти, да 
се поз дра ви и да го гуш не. Да има 
љу бов кон лу ѓе то. 

- Уште од бе бе го учев ме ко га та тко 
му ќе дој де од ра бо та да се гуш нат. 
И си те трој ца се гу шкав ме и ден-де-
нес го пра ви ме тоа. Вто ра та ра бо та 
е да би де кул ту рен кон по ста ри те, да 
не за бо ра ва да ка жу ва до бар ден и 
бла го да рам, да не за бо ра ва да пра-
шу ва да ли мо же. Ед на од нај важ ни те 
ра бо ти е де те то да знае де ка тре ба 
да би де ве се ло и љу бо пит но, да пра-
шу ва и без гра нич но да се ин те ре си-
ра - се сог ла су ва ат. 

Љу бо пит но ста, до да ва Кри-
сти на, е клуч на ус пе шен жи вот. 
Ко га се ра бо ти за се мејс тво то и за 
до мот, еден од нив ни те при о ри те ти 
е, кол ку што мо жат, да не ги но сат до
ма стре сот од ра бо та и нер во зи те од 
се којд нев ни те об вр ски од над вор. 
- Се тру дам ко га ќе дој дам од вто ри от 
тре нинг во осум ча сот на ве чер да не 
ги разг ло бу ва ме проб ле ми те од ра-
бо та, за што та ка, на ме сто еден час 
да го по ми не ме со Ма ксим, а по тоа 
ко га тој ќе зас пие, јас и Кри сти на да 
изг ле да ме до бар филм или да ис пи е-
ме ча ша ви но, ние би го по тро ши ле 
тоа дра го це но вре ме на пре ра ска-
жу ва ње проб ле ми од над вор. Но ко
га мо ра се пак да се по раз го ва ра за 
не што та кво, се тру ди ме тоа да трае 
мно гу кра тко - ве ли Але ксан дар. 
Мо то то на на ши те со го вор ни ци е де
ка чо ве кот не мо же да би де сре ќен 
и ус пе шен ако не е сре ќен во до мот. 

Ве лат де ка се убе де ни во тоа, би-
деј ќи искус тво то им по ка жа ло де ка 
тоа е ед на го ле ма ви сти на.

Кри сти на не о дам на сни ми спот 
за сво ја та пес на „Зе ми ме“, со ко ја 
на ста пи на пос лед ни от „Ма кфест“, а 
зад кој за ста на ре жи сер ка та и про-
ду цен тка Ана Јор да но ва, ос но вач ка 
на про ду цент ска та ку ќа „Лу ми на ри 
ме диа“. Спо тот е сни мен во но ви-
от Ма ке дон ски на ро ден те а тар во 
Скоп је, а ова бе ше пр ва еки па што 

ја има мож но ста да сни ма во не го. 
- Но ви от спот е сни мен, из ле зе фан-
та стич но и за до вол ни сме што из ле-
зе. Но не сме за до вол ни што не се 
еми ту ва на те ле ви зи ја, за што не ма 
ка де да се еми ту ва. Ина ку со ра бо-
тка та што ја на пра вив ме, це ли от 
кон цепт и ат мо сфе ра та што ја на-
пра вив ме во те а та рот за ед но со ви-

нар ни ца та „Сто би“ и со „Лу ми на ри 
ме диа“ се од лич ни. Со Ана Јор да но-
ва пер фект но ја за вр шив ме ра бо та-
та - ве ли Кри сти на.

Овој ди на ми чен ви де о за пис, бла-
го да ре ние на мно гу те остри или 
поб ла ги ре зо ви на ка дри те, ви зу ел-
но го за бр зу ва ле жер ни от ри там на 
пес на та.

Со „Лу ми на ри ме диа“ на пра вив ме пре кра сен спот за „Зе ми ме“
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УЧИ МЕ ЕДЕН ОД ДРУГ

Кри сти на и Але ксан дар се мно гу 
раз лич ни по ка ра ктер, но си на пра-
ви ле сво ја фор му ла да се до пол ну ва-
ат и да функ ци о ни ра ат бес пре кор но. 
- Од Але ксан дар учам ка ко да се би
де сми рен и ана ли ти чен. Тој е мно-
гу по ста ло жен од ме не, по трез ве но 
раз мис лу ва, по ве ќе ги ана ли зи ра ра-
бо ти те, раз мис лу ва по два па ти. Еве, 
пос лед ни от спот што го сни мив ме во 
но ви от те а тар во Скоп је ре шив да го 
сни мам та му иа ко се знае де ка тој е 
за акте ри те и има ше при го во ри за 
тоа. Но јас ре шив и го на пра вив тоа 
и ус пе ав. Од лу чу вам и по ин ту и ци-
ја. И ко га ќе ре шам не што не ка жу-
вам се ко му, за што не кој ќе се оби де 
да ме спре чи. Со оп шту вам отка ко 
ќе ја за вр шам ра бо та та. Јас сум та-
ква што во мо мен тот од лу чу вам, 
па тој е ту ка да ме сми ри, да ка же 
че кај мал ку - об јас ну ва Кри сти на. 
Але ксан дар приз на ва де ка е мно гу 
ана ли ти чен и не крие де ка учи од бр-
зо то од лу чу ва ње на Кри сти на, за кое 
ве ли де ка че сто па ти се по ка жа ло ка
ко пра вил но.

- Мо е то дол го ана ли зи ра ње знае 
не ко гаш да ги раз вод ни ра бо ти те, а 

неј зи но то бр зо од лу чу ва ње да до не се 
ус пех. Ти пи чен при мер бе ше од лу ка-
та за пос лед ни те две неј зи ни пес ни, 
кои се по и на кви, по хра бри, пос пе ци-
фич ни, но таа бр зо се од лу чи за нив ка
ко та кви. Јас да бев ќе раз мис лу вав 
за сѐ, ќе гле дав ако има пос ле ди ци од 
та ков че кор, тие да би дат што по без-
бол ни - ве ли Але ксан дар.

И Кри сти на и Але ксан дар се јав ни 
лич но сти и во кру гот на нив ни те при ја-
те ли има го лем број по пу лар ни ли ца од 
естра да та и од спор тот. Кол ку и да са ка-
ат, ве лат, не мо жат да го трг нат Ма ксим 
на стра на и стра ву ва ат тоа да не вли јае 
тој да поч не над ме но да се од не су ва со 
дру ги те де ца, и работат на тоа.

- Бев ме на го сти кај ед ни при ја те ли 
што се на ви ва чи на Ме та лург. Има-
ше ка лен дар од Ме та лург кај нив и 

Ма ксим поч на: „Еве го де до Ли но, 
еве го Па ша, еве го Ван чо, еве го 
ба то Де јан...“ Ние се оби дов ме да го 
за шти ти ме од на ши от ја вен жи вот, 
но не воз мож но е тоа да се на пра ви 
до крај. Тој се сре ќа ва со си те тие лу
ѓе, тие се на ши при ја те ли - ве ли Але-
ксан дар, кој, освен ка ко по мош ник-
тре нер во РК Ме та лург, ра бо ти и со 
ма ке дон ска та про дук ци ска ку ќа „Ава-
лон“, ка де што на шол на чин да ги за-
до во ли сво и те апе ти ти кон му зи ка та. 
За се то вре ме до де ка раз го ва рав-
ме, Ма ксим не са ка ше да ни ја от-
крие не го ва та жел ба што са ка да му 
ја ис пол ни Де до Мраз, но не го ви те 
ма ма и та то, ве лат, има ат за ед нич ка 
се меј на жел ба - ра дост и здрав је во 
Но ва та 2014-та и, зо што да не, уште 
ед но бе бе.
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Во сво ја та ме ѓу на род на ка ри е ра 
Ра де Ми ја то виќ, гол ман во 

цр но гор ска та ре пре зен та ци ја, 
го до да де и ра ко мет ни от клуб 

Ме та лург. Од не о дам на е во 
Скоп је со со пру га та Ма ри ја. 

Ги по се тив ме на кра јот од 
по лу се зо на та на Ли га та на 

шам пи о ни те, во нив ни от дом 
во скоп ски Ае ро дром, ка де што 

раз го ва рав ме за сѐ, ка ко да сме 
при ја те ли со го ди ни

МИ ЈА ТО ВИЌ

ВОМАКЕДОНИЈА
СМЕКАКОДОМА
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На кра јот од по лу се зо-
на та во ра ко мет на та 
Ли га на шам пи о ни и 
СЕХА-ли га та, а пред да 
поч не го ле ма та еу фо ри-

ја по ра ди Европ ско то пр венс тво во 
ра ко мет, се дру жев ме со гол ма нот 
на РК Ме та лург, Ра де Ми ја то виќ, 
и со не го ва та со пру га Ма ри ја. Во 
нив ни от при вре мен дом во скоп-
ски Ае ро дром нѐ пре че каа ка ко да 
сме при ја те ли со го ди ни, па отво-

ре но раз го ва рав ме за ра ко ме тот, 
за нив ни от брак, за па ту ва ња та, 
љу бо вта и кни ги те, за фил мо ви те 
и ти неј џер ски те де но ви, за бре ме-
но ста на Ма ри ја и ид ни те пла но ви. 
Ра де е Цр но го рец и е во ре до ви те 
на цр но гор ска та ре пре зен та ци ја со 
дол го го диш на и бо га та ме ѓу на род на 
ка ри е ра. По Ср би ја, Шпа ни ја и Бе-
ло ру си ја, од не о дам на се во Скоп је, 
ко га Ра де пот пи ша до го вор со ме та-
лур зи те. Ве лат де ка ве ќе се прис по-
со би ле на но ва та сре ди на, за до вол-
ни се ка ко се при фа те ни, стек на ле 
при ја те ли, а и бли ску се до до ма. 

ВО МА КЕ ДО НИ ЈА СУМ КА КО ДО МА, 
А НАЈ ТЕ ШКО СЕ ПРИС ПО СО БИВ

- По ед на де це ни ја игра во раз ни 
др жа ви, ме не нај те шко ми бе ше да 
се прис по со бам во Ма ке до ни ја, би-
деј ќи ту ка сѐ ми е ка ко да сум си 
до ма, а не сум на вик нал да сум во 
ус ло ви ка ко до ма. Ко га чо век ќе пој-
де во странс тво го прис по со бу ва мо-
зо кот де ка ни што не знае, де ка не 
поз на ва ни ко го, не го знае ја зи кот, 
па тре ба да за поз на ва лу ѓе, да учи 
ја зик. А јас ту ка уште од пр ви от ден 
раз би рав сѐ, вед наш стек нав при-
ја те ли. Сѐ ми бе ше мно гу ед но став-
но, што ми бе ше чуд но. На вик нат 
сум де ка ка де и да оти дам да играм 

тре ба да поч ну вам сѐ од по че ток, а 
ту ка не ми тре ба ше тоа - ве ли Ра де. 
Ма ри ја е од Но ви Сад, ка де и се за-
поз на ле со Ра де, ко га тој играл за 
Вој во ди на, и от то гаш го сле ди сег-
де кај што игра. За ед но се 10 го ди-
ни, а во брак се не це ли два ме се ца. 
 - Не ма раз ли ка од вре ме то ко га се 
за ба ву вав ме и се га, освен што пр-
ви те де но ви од на ши от брак во оп-
што не се ви дов ме. Тој бе ше ту ка во 
Скоп је, јас имав об вр ски во Бел град 
и та ка пет де на не се ви дов ме. Ме не 
ми од го ва ра Ма ке до ни ја, со ог лед 
на тоа де ка сме бли ску до до ма, до 
Но ви Сад, за раз ли ка од прет ход но, 
ко га днев но ме ну вав ме и по три 
ави о ни за до до ма, а се га за пет ча
са со ко ла си во Вој во ди на. А и лу ѓе-
то се мно гу слич ни со на ши те, при ја-
тел ски се на стро е ни, при ја тел ски нѐ 
при фа ти ја, хра на та ни е мно гу слич-
на... Ма ке до ни ја бе ше од лич на мож-
ност - ве ли Ма ри ја, која во моментов 
подготвува докторат.

СО НЕ ТР ПЕ НИЕ ЈА ЧЕ КА АТ ЛА РА

Ма ри ја е бре ме на и на про лет тре-
ба да се по ро ди. Че ка ат де вој че. Ма-
ри ја и Ра де ве ќе и име то го из бра ле - 
Ла ра. Ве лат, са мо да по ми не сѐ ка ко 
што тре ба, сѐ дру го е по мал ку важ но. 
- Не се под го тву вам не што по себ-
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но за но ви от член на се мејс тво то, 
освен пси хич ки. Тре ба да се по ро-
дам во април. Ако го про дол жи до-
го во рот со Ме та лург, то гаш во Скоп-
је ќе се вдо ми ме - ве ли Ма ри ја. 
Ра де е за до во лен ка ко се вкло пил во 
Ме та лург.

- Се вкло пив од лич но, игра чи те се 
од лич ни, и про фе си о нал но и при ват-
но. Не кои од нив ги поз на вам од по-
ра но, врв ни спор ти сти по све те ни на 
ра ко ме тот, се раз би ра ме, се дру жи-
ме. Од по ра но зна ев кол ку е мно гу 
по пу ла рен ра ко ме тот во Ма ке до ни-
ја, а на ви вач ка та ат мо сфе ра ја по-
чув ству вав ла ни ко га ка ко гол ман на 
Ди на мо Минск дој дов во Скоп је на 
нат пре вар со Ме та лург. Ко га дој дов 
ту ка се из не на див ко га ви дов кол ку 
лу ѓе то ов де го поз на ва ат ра ко ме тот. 
На ви ва ње то на пуб ли ка та мо же да 
го сме ни це ли от тек на нат пре ва рот 
и тоа е мно гу важ но. Но не е ка ко на 
фуд бал ски меч. За да на ви ваш на ра-
ко мет, мо ра да го поз на ваш ра ко ме-
тот. Ов де лу ѓе то го поз на ва ат и го са-

ка ат ра ко ме тот, не што што не е тол ку 
че сто во дру ги те др жа ви - ве ли Ра де.

ОД ФУД БАЛ СКИ ОТ ТЕ РЕН 
ВО РА КО МЕТ НА СА ЛА

Ра де е во ра ко ме тот 20 го ди ни. Во 
школ ски те де но ви поч нал да тре ни ра 
фуд бал, ко га на ед но школ ско нат-
пре ва ру ва ње про фе со рот го по ви-
кал да би де гол ман на ра ко мет на та 
еки па. Тој нат пре вар го гле дал не гов 
друг про фе сор, кој бил ра ко ме тен 
тре нер и кој вед наш го по ви кал да 
тре ни ра ра ко мет. Ра де се дво у мел, 
но тре не рот бил упо рен и ус пе ал да 
го убе ди да про дол жи со ра ко мет. 
Де ка не по гре шил по ка жу ва ат не го ва-
та игра на те ре нот и бо га та та ка ри е ра. 
Иа ко со Ма ри ја па ту ва ат мно гу, по ра-
ди тоа што Ра де сме нил мно гу клу бо-
ви, и двај ца та ги са ка ат па ту ва ња та.

- Мно гу са ка ме да па ту ва ме ту ри-
стич ки. Всуш ност, мно гу ра бо ти са-
ка ме да пра ви ме за ед но. Ко га поч-
нав ме да се за ба ву ва ме со Ра де јас 

сѐ уште бев ти неј џер ка, а тој по стар 
од ме не, па ме на со чу ва ше во пог-
лед на фил мот, му зи ка та... И де нес 
тој ми е нај ве ро до сто ен ко га се пре-
по ра чу ва до бра кни га - ве ли Ма ри ја. 

ОКТО ПОД НА ГО ЛОТ

Во клу бот и на те рен Ми ја то виќ е 
по жр тву ван и тем пе ра мен тен, а до ма 
по све тен на се мејс тво то. Во се кој пог-
лед скро мен и од ме рен. Оста на скро-
мен и ко га по од лич ни от на стап на 
вто ро то дер би со Вар дар во Ли га та на 
шам пи о ни те ра ко мет на та јав ност го 
на ре че окто под на го лот на Ме та лург.

- Во о би ча е но е та ка да ги на ре ку-
ва ат гол ма ни те. Јас да вам сѐ од се бе 
за клу бот. Спор ти сти те, за раз ли ка од 
дру ги те, се ка ра кте ри зи ра ат со за си-
ле на ам би ци ја, да се по бе ди, да се 
би де по до бар од дру ги от - ве ли Ра де. 
Ко га Ра де да ва сѐ од се бе на те ре нот, 
Ма ри ја е глас на во пуб ли ка. Не крие 
де ка не ја ин те ре си ра мно гу спор тот, 
ама са ка да го гле да Ра де ка ко игра.

- По сто ја но го гле дам Ра де до де ка 
е на го лот. Не го раз би рам нај до бро 
ра ко ме тот, ама на ви вам мно гу бур-
но и глас но ви кам. Че сто одев на не-
го ви те нат пре ва ри, но се га по ре тко 
по ра ди бре ме но ста - ве ли Ма ри ја. 
Но во го диш ни те праз ни ци пла ни раа 
да ги по ми нат во Ср би ја, два де на, 
кол ку што е сло бо ден Ра де. Го че ка ат 
во цр но гор ска та ре пре зен та ци ја, во 
Ли га та на шам пи о ни, во Ме та лург.

Ма ри ја е ви стин ска же на
Ра де за се бе ве ли де ка е чо век што по сто ја но учи.
- Си те ние сме раз лич ни, се кој од се ко го мо же да на у чи не што. Нај до-

бро се учи од ра ко ме тар што игра на иста та по зи ци ја ка ко тво ја та. Мо же 
да се на у чи ду ри и од нај ло ши от тре нер, ба рем ка ко не тре ба - се смее. 
А до ма учи и од со пру га та Ма ри ја. Ве ли де ка од неа мо же да се на у чат 
мно гу не шта.

- Таа е по зи тив на, вред на, од го вор на... Таа е ви стин ска же на.



По че то ци те на ком па ни ја-
та РЖ „Ин сти тут“ да ти ра-
ат уште од 1967 го ди на, 
ко га таа се офор му ва и 
раз ви ва во рам ки те на 

по ра неш ни от ин ду стри ски ги гант 
„Руд ни ци и же ле зар ни ца Скоп је“. 
Нај пр во би ла кон ци пи ра на за по тре-
би те на овој суб јект, но и за дру ги те 
руд ни ци и ин ду стрии во Ма ке до ни ја 
и по ши ро ко, во по ра неш на СФРЈ. 
Де нес РЖ „Ин сти тут“ е комп лет но 
при ва ти зи ран, не го ви те ак ции ко ти-
ра ат на офи ци јал ни от па зар на Ма-
ке дон ска та бер за. 

Тран сфор ма ци ја та ја до ве ла оваа 
ком па ни ја до по тре ба та за ели ми ни-
ра ње на ре чи си си те ос нов ни деј но-
сти, пре теж но ус лу ги за ру дарс тво то 
и ме та лур ги ја та. Неј зи но то за жи ву ва-
ње поч ну ва во 2001 го ди на, со ку пу-
ва ње на ак ци и те од ин ве сти тор со до-
ми нант на сопс тве ност. Сог ле ду вај ќи 
де ка до то гаш ни те деј но сти на истра-
жу ва ње и дру ги ус лу ги не но сат свет ла 
ид ни на за ком па ни ја та, ме наџ мен тот 
до нел од лу ка за но ви про из водс тве ни 
про це си за кои чув ству ва ле де ка по-
стои по тре ба на па за рот. 

- Бла го да ре ние на но ви от ин ве сти-
тор, при ста пе но е кон ре ха би ли та ци-
ја, мо дер ни за ци ја и пре на ме на на 
по стој ни те тех но ло шки ли нии, ка ко 
и ин ве сти ции во комп лет но но ви 
про из водс тве ни про це си. По сто ја но 
го уна пре ду ва ме ква ли те тот на про-
из во ди те и ус лу ги те, ин ве сти рај ќи 
во со вре ме на тех но ло шка опре ма 
и ефи кас ни еко ло шки и енер гет ски 
про це си. На ши те вред но сти се ви со-
ко ни во на ква ли тет на про из во ди те 
и ус лу ги, бр за и на вре ме на ис по ра-
ка и це лос но по чи ту ва ње на ба ра-

ња та и по тре би те на на ши те ку пу ва-
чи - ве ли Зла те Ко цев ски, из вр шен 
ди ре ктор на „Ин сти тут“. 

Уште во пр ви от ме сец на ана ли зи 
и ра бо та се во ве де ни не кол ку но ви 
про из во ди, ка ко ог но от пор ни ма си 
и до да то ци за че лич на та ин ду стри ја. 
Пр ви те ре зул та ти би ле ус пеш ни, па 
вед наш е во ве де но и про из водс тво 
на до ло мит на вар. 

- По тоа при ста пив ме со иде ја за 
во ве ду ва ње но ви про из водс тве ни 
про це си, ка ко ле е ње алу ми ни ум ски 
и ба кар ни ле гу ри. Ве ќе во 2002 го-
ди на се пра ви про е ктот и поч ну ва 
из град ба та на но ва ха ла и на ба вка 
на но ва тех но ло шка опре ма за алу-
ми ни ум ски ле гу ри. Поч нав ме со брз 
на пре док во оваа об ласт за да го 
осво и ме па за рот во Ма ке до ни ја, а 
со оче ку ва ња и за из воз во странс-
тво. Имав ме ус пех. Поч нав ме да ле-
е ме во бло ко ви, а по тоа и алу ми ни-
ум ски де ло ви за во до вод на опре ма 
и дру ги по тре би - ве ли Ко цев ски. 

РЖ „Ин сти тут“ поч нал да го во ве-
ду ва про це сот на ле е ње ба кар ни ле-
гу ри. Про ект ни те до ку мен та ции поч-
ну ва ат уште во 2005 го ди на, а по тоа 
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Во „Ин сти тут“ се ле ат умет нич ки де ла: 
скулп ту ри, рел је фи, су ве ни ри, би сти, 

по кои ста ну ва пре поз нат лив 
во Ма ке до ни ја и по ши ро ко 
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сле ду ва пер и од на обу ки и ин ве сти-
ции во не оп ход на та опре ма. Во 2007 
го ди на поч ну ва со ле е ње умет нич ки 
де ла: скулп ту ри, рел је фи, су ве ни ри, 
би сти, по кои ста ну ва пре поз нат лив 
во Ма ке до ни ја и по ши ро ко. 

- Ста нав ме пре поз нат ли ви со ви-
со ки от ква ли тет на овие про из во ди. 
Имав ме цвр ста од лу ка де ка са мо 
ква ли те тен про из вод мо же да ни 
до не се рес пект и но ви ку пу ва чи. 
По ра ди огра ни че ни те мож но сти за 
ди на ми чен раз вој, нај пр во со ра бо-
ту вав ме со стран ска ле ар ни ца, ка де 
што на ши от ка дар ра бо те ше на не-
кол ку умет нич ки де ла. 

Акту ел но за оваа го ди на бе ше про-
из водс тво то на ѕво на и дру га цр ков-
на опре ма. Ре ак ци и те се до ста по зи-
тив ни, со ог лед на тоа де ка по ве ќе то 
ва кви про из во ди се уве зу ва ат од Гр-
ци ја, Ру си ја и од Ав стри ја. Во мо мен-
тов се усо вр шу ва и ле е ње умет нич-
ки де ла од по ли е стер и ком по зит ни 
ма те ри ја ли. Во оваа кри за очиг лед-

но ши ро ка та па ле та про из во ди го 
спа си ја РЖ „Ин сти тут“ од пре кин на 
про из водс тво то. Во тек е ре а ли за ци-
ја на про из водс тве ни про це си во но
ва ха ла, ка де што, ме ѓу дру го то, ќе се 
вр ши и ле е ње алу ми ни ум ски ле гу ри 
под при ти сок и про из водс тво на од-
ле а но ци од раз лич ни ма те ри ја ли - ве
ли Ко цев ски. 

Бро јот на вра бо те ни, од око лу 20, 
низ го ди ни те се зго ле му ва на 80, а 
до пол ни тел но се ан га жи ра ни и пет 
дип ло ми ра ни умет ни ци. Та ка се из-
диг ну ва сте пе нот на под го тве ност 
за при фа ќа ње комп лет ни ус лу ги од 
изра бо тка на умет нич ко ре ше ние, 
па до фи нал на та из вед ба.

- Го ле ма са ти сфак ци ја за на ши от 
ква ли тет е и фа ктот што го лем број 
поз на ти умет ни ци има ат со ра бо тка 
со нас, за до вол ни од ква ли те тот и од 
ро кот на из вед ба. 

На ши от еду ци ран пер со нал е га ран-
ци ја де ка си те на рач ки, кол ку и да се 
сло же ни, ус пеш но се ре ша ва ат и се 

из ве ду ва ат во си те фа зи, на за до волс-
тво на на ра ча те ли те - ве ли Ко цев ски.

Ком па ни ја та има вос по ста вен 
си стем за упра ву ва ње со ква ли те-
тот, сер ти фи ци ран од ме ѓу на род ни-
от „Лојдс ре џи стри“, ка ко и си стем 
за за шти та на жи вот на та сре ди на. 
Во октом ври за вр шил про це сот на 
ре сер ти фи ка ци ја на овие си сте ми, 
со што нив на та важ ност е про дол-
же на до 2016 го ди на, а по се ду ва и 
Б-ин те гри ра на еко ло шка доз во ла 
за усог ла су ва ње со опе ра тив ни от 
план за си те ос нов ни про из водс-
тве ни про це си. 

- Ра бо ти ме со по сто јан мо ни то ринг 
на си те па ра ме три од ас пект на за-
шти та на жи вот на та сре ди на. Во мо-
мен тов ра бо ти ме и на соз да ва ње 
по до бар иден ти тет на ком па ни ја та. 
Кре и ра ме но во ло го, со ог лед на тоа 
де ка по стој но то е нас ле де но од по-
ра неш ни от ин ду стри ски комп лекс, а 
исто та ка се упо тре бу ва во слич на ре-
сти ли зи ра на фор ма и од дру ги ком па-
нии. По тоа сле ду ва изра бо тка на но ва 
веб-стра ни ца и про мо тив ни ма те ри ја-
ли, учес тва на са е ми, из лож би... Овие 
актив но сти ќе вли ја ат на ими џот и 
брен дот на ком па ни ја та, што е важ но 
осо бе но при нав ле гу ва ње на стран-
ски те па за ри - до да ва Ко цев ски.
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Ед на та но га е на клу па та, гр бот е прав, а ра це те 
на по ло ви ната. Ја ви тка ме и ис пра ва ме во ко ле но-
то но га та на ко ја сто и ме.

Пра ви ме склек. Те ло то е во пра ва ли ни ја.

Сед на ти ги по ткре ва ме но зе те, до де ка гр бот е 
ис пра вен и ра це те ис пру же ни кон ста па ла та. 
Оста ну ва ме во оваа по зи ци ја.

Те ло то е во пра ва ли ни ја, ла кти те се исто та ка 
пра ви, ја по ткре ва ме ед на та но га и сто и ме во 
таа по зи ци ја.

Се пот пи ра ме со ра це те, се на ва лу ва ме со 
гр бот на пред, но га та е ис пра ве на, ја кре ва ме 
до нај ви со ка та точ ка и ја вра ќа ме до дру га та.

И про ше тка и пи ла тес во при ро да 

Пи ла те сот е си стем на веж би со кој се за-
јак ну ва и офор му ва те ло то, се истег ну ва и 
опу шта. Оваа тех ни ка не мо ра се ко гаш да 
се при ме ну ва во за тво ре ни про сто рии. Ин-
стру ктор ка та за пи ла тес Ри та Чо кре ва ни 

по ка жу ва ка ко про ше тки те над вор и во при ро да мо же 
да се иско ри стат и за веж ба ње. Тоа ќе им го ди и на те-
ло то и на ду хот, а и ќе нѐ за топ ли. До бро друш тво се ко-
гаш мо же да е ва ши от ми ле ник, до кол ку го има те.

- До вол но е да се об ле че те топ ло, во при јат на гар де ро-

ба, и про ше тка та да ја иско ри сти те за веж ба ње. Веж би те 
пра ве те ги онол ку па ти кол ку што тоа го доз во лу ва ва ше то 
те ло. И мно гу зна чај но е да не за бо ра ва те на пра вил но то 
ди ше ње. Це лос но и те мел но вди шу ва ње и из ди шу ва ње е 
дел од се ко ја пи ла тес-веж ба - ве ли Чо кре ва. 

Ри та Чо кре ва, 
инструкторка
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„Пе тит вер до“ на 
в и  н а р  н и  ц а  т а 
„Сто би“ се ка ра-
кте ри зи ра со ин-
тен зив на и дла бо-

ка ру бин-бо ја, со до ми нант но ово шен 
и за чин ски аро ма тен комп лекс, до де-
ка на вкус е пол но, ме ко и еле гант но 
за о кру же но ка ко ре зул тат на пра вил-
на та ево лу ци ја на та ни ни те во не го. 
Ова ви но е од ли чен при друж ник на 
цр ве ни ме са, зре ен ов чи ка шка вал и 
на мор ски ри би со ја ка тек сту ра.

Ло зо ви от на сад со „пе тит вер до“ на 
ви нар ни ца та „Сто би“ е за ста пен на по-
вр ши на од три хе кта ри.

- Иа ко ло зо ви те на са ди сѐ уште се 
мла ди, ка ко ре зул тат на при ме на-
та на до бри ам пе ло и агро тех нич ки 
мер ки, во со стој ба сме да про из ве-
де ме ви но од сор та та „пе тит вер до“, 
кое се ка ра кте ри зи ра со вр вен ква-
ли тет - ве ли м-р Да не Јо ва нов, ено-
лог и из вр шен ди ре ктор во „Сто би“.

„Пе тит вер до“ ка ко сор та по тек ну-
ва од Фран ци ја и ја има најм но гу во 
ре ги о нот на Бор до, од ка де што се-
кое ви но што ја но си ети ке та та „бор-
до“ (Bordeaux) во се бе со др жи „пе тит 
вер до“. Во ова ви но вле гу ва ат уште 
и сор ти те ка ко „ка бер не со ви њон“, 
„ка бер не франк“ и „ши раз“.

- „Сто би“ прв пат се од лу чи на вер-
ни те кли ен ти да им да де шан са да 

про ба ат чи сто сорт-
но ви но од „пе тит 
вер до“, кое се про-
из ве ду ва со ли ми-
ти ран при нос на 
ро дот од са мо 7.000 
ки ло гра ми гроз је 
од хе ктар. Или, ако 
збо ру ва ме за број 
на ши ши ња, тоа се 
са мо 4.000 ши ши-
ња ви но од еден хе-
ктар, што е ек стрем но ни зок при нос. 
Ова го пра ви ме со ед на единс тве на 
цел - за др жу ва ње и екс пре си ја на 
сорт ни те ка ра кте ри сти ки, раз ви ва-
ње и пра вил на ево лу ци ја на по ли фе-
нол ни от про фил на ви но то, на раз ви-
ва ње на аро мат ни от комп лекс. Тој 
до а ѓа до израз по про це сот на зре-
е ње во да бо ви бу ри ња за пер и од од 
18 ме се ци и на кра јот се фор ми ра ат 
тер ци ер ни аро ми ка ко ре зул тат на 
зре е ње то на ви но то во ши ше за пер-
и од од ми ни мум шест ме се ци - об-
јас ну ва Јо ва нов.
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Пол на гол тка 
за еле гант но 
за о кру жу ва ње

Ју не шки би фтек 
во сос од ме шан 
црн пи пер со вр гањ

Ова ви но е од ли чен 
при друж ник на цр ве ни 
ме са, зре ен ов чи 
ка шка вал и мор ски ри би 
со ја ка тек сту ра

За при го тву ва ње на ова ја де ње 
се по треб ни след ни те со стој ки:

- пар че ју не шки би фтек 
- сенф
- сол
- црн пи пер и ме шан црн пи пер
- ла вров лист 
- лад но це де но мас ли но во мас ло
- вр гањ 
- лук 
- маг до нос
- цр ве но ви но
- браш но
- пар че црн леб

ПРИГОТВУВАЊЕ

Пар че ју не шки би фтек го ма ри-
ни ра ме во сенф, сол, црн пи пер, 
ла вров лист, лад но це де но мас ли-
но во мас ло и од ле жу ва нај мал ку 
10 ча са. По тоа би фте кот го ста ва-
ме во та ва со лад но це де но мас-
ли но во мас ло и се пр жи са мо 5 
ми ну ти до де ка да из ле зе теч но ста 
од не го. Не го во то при го тву ва ње 
про дол жу ва на ска ра. На ска ра 
ги пе че ме и пе чур ки те вр гањ исе-
че ни на ли сто ви, кои на кра јот се 
за чи ну ва ат по вкус со ме шан црн 
пи пер, сол, мал ку лук и маг до нос.

Во та ва та ка де што се про пр жу-
ва би фте кот, во теч но ста до да ва-
ме цр ве но ви но, ме шан црн пи пер 
во зр на, мал ку тол чен лук, сеч кан 
маг до нос и мно гу мал ку браш но. 
Се то тоа тре ба да про врие око лу 5 
ми ну ти, до де ка се згус не.

Во чи ни ја ста ва ме прет ход но ис-
пе че на сре ди на од црн леб и врз 
неа би фте кот. Ме со то го пре ле ва-
ме со со сот и на кра јот одоз го ра ги 
ста ва ме пе че ни те пе чур ки вр гањ. 
Мо же да се гар ни ра со ме шан зе-
лен чук и да се де ко ри ра со вла сец.

Ова ја де ње од лич но при ле га со 
ви но то „пе тит вер до“.



Про ши ре ни ка пи ла ри се 
вид ли ви ма ли крв ни са-
до ви во по врш ни те сло-
е ви на ко жа та. Има ат 
ли не ар на фор ма, во вид 

на ѕвез ди - точ ки со цр ве на или ви о-
ле то ва бо ја и ди ја ме тар од 0,5 до 1 
ми ли ме тар. Мо же да се по ја ват на 
си те де ло ви на те ло то, но нај че сто 
се гле да ат на ли це то, око лу но сот, 
обра зи те и бра да та. Тие че сто се 
по ја ву ва ат и на но зе те, осо бе-
но на бу то ви те, под ко ле на та и 
глуж до ви те. М-р На та ша Те ов ска-
Ми трев ска, дер ма то ве не ро лог во 
„Ре-Ме ди ка“, об јас ну ва де ка же ни-
те има ат че ти ри па ти по го ле ма ве-
ро јат ност за по ја ва во од нос на ма-
жи те. На је фи ка сен ме тод за ни вен 
трет ман, ве ли, се ла сер ски те зра ци.

- За по ја ва та на про ши ре ни ка пи-
ла ри обич но по стои нас лед на пре-
дис по зи ци ја, одре де ни за бо лу ва ња 
на кар ди о ва ску лар ни от си стем, а 

мо же да се по ја ват и по по вре да и 
опе ра ци ја. Хор мо нал ни те фа кто ри, 
ко ри сте ње то кон тра цеп тив ни средс-
тва, бре ме но ста и по ро ду ва ње то се 
вброjува ат ме ѓу ос нов ни те фа кто ри 
за раз вој на ва ску лар ни те про ме ни 
на ко жа та на но зе те. Ма ли те крв ни 
са до ви во по врш ни те сло е ви на ко-
жа та мо же да се оште тат и по ра ди 
из ло же ност на сон це и УВ-зра че ње, 
осо бе но на из ло же ни те де ло ви на 
ко жа та, ли це то и на де кол те то - об-
јас ну ва д-р Те ов ска-Ми трев ска.

Тра ди ци о нал ни те ме то ди за ре-
ша ва ње на овој проб лем се со при-
ме на  на еле ктро ко а гу ла ци ја, скле-
ро те ра пи ја и хи рур шки трет ман на 
ве ни те и крв ни те са до ви. Но си те 
тие има ат ни за не до ста то ци, ка ко 
зго ле ме на пиг мен та ци ја, ис чез ну ва-
ње то на пиг мен тот на ко жа та, ка ко и 
алер ги ски ре ак ции при при ме на на 

пре па ра ти за скле ро те ра пи ја.
- На је фи ка сен ме тод е со ла сер ски 

зра ци. Та ка ефи кас но се вли јае врз 
про ши ре ни те ка пи ла ри, врз хе ман-
ги о ми и ма ли те кож ни вен ски мре жи 
без да се оште ту ва ат дру ги стру кту ри 
на ко жа та. Кај ла сер ско то тре ти ра-
ње на крв ни те са до ви свет лос ни от 
им пулс се на со чу ва, па енер ги ја та 
се ап сор би ра од хе мог ло би нот на 
кр вта. Таа се транс фор ми ра во топ-
ли на, пре диз ви ку ва ко а гу ла ци ја на 
кр вта и сво е вид но „за ле пу ва ње“ на 
ѕи до ви те на не по са ку ва ни от кр вен 
сад, што до ве ду ва до не го во уни шту-
ва ње. Кр во то кот се пре на со чу ва кон 
крв ни те са до ви ло ци ра ни под ла бо ко 
под по вр ши на та на ко жа та - ве ли на-
ша та со го вор нич ка.

Со од вет ни за трет ман со ла сер се 
крв ни са до ви вид ли ви со го ло око, 
еди неч ни или та кви што фор ми ра ат 
мре жа од ка пи ла ри на ли це то и те-
ло то, па ја ко вид ни ве ни со ди ја ме тар 
до 1,5 ми ли ме тар, ве ни на но зе те од 
1 до 3 ми ли ме три, вро де ни и стек на-
ти хе ман ги о ми. Во те кот на про це ду-
ра та нај че сто па ци ен ти те чув ство то 
го ка ра кте ри зи ра ат ка ко ма ло пец-
ка ње. До стап но ста на спе ци јал ни от 
си стем за ла де ње го на ма лу ва  не-
при јат но то чув ство и ја за шти ту ва  
здра ва та ко жа од за гре ва ње.

- Ина ку, бро јот на по треб ни те по-
стап ки за ви си од ви дот, бо ја та, 
кон фи гу ра ци ја та и од бро јот на са-
до ви те. Че сто се до вол ни до две по-
стап ки, при што вто ра та по стап ка се 
вр ши нај ра но по око лу три-че ти ри 
не де ли. По се ко ја по стап ка се за бе-
ле жу ва вид но на ма лу ва ње на ка пи-
ла ри те. Нај че сто при обра бо тка та на 
еди неч ни крв ни са до ви (на при мер 
на ноз дри те) по две-три не де ли тие 
ис чез ну ва ат. Ко га ста ну ва збор за 
по ве ќе са до ви, тие се на ма лу ва ат 
по сте пе но по се ко ја про це ду ра - до-

да ва д-р Те ов ска-
Ми трев ска.
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На је фи ка-
сен ме тод за 
трет ман на 
про ши ре ни-
те ка пи ла ри 
е со ла сер-
ски зра ци. 
Та ка ефи кас-
но се вли јае 

врз нив, врз хе ман ги о ми 
(бе ниг ни твор би од крв ни 
са до ви) и ма ли те кож ни 
вен ски мре жи без да се 
оште ту ва ат дру ги стру кту ри 
на ко жа та

Д-р На та ша 
Те ов ска-Ми трев ска

Ла сер - нај е фи кас но ре ше ние 
за про ши ре ни ка пи ла ри






