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Наташа 
Бошковска-Златкова

РЕВИТА

Про лет та но си оп ти ми зам, бу ди сèѐ око
лу се бе. А оп ти миз мот ги пра ви на де жи те 
по сил ни. На деж та, ве лат, е уни ка тен на чин 
на раз мис лу ва ње и вос при е ма ње на не шта
та. Таа ги одре ду ва и ус пе си те и не ус пе си те 
во жи во тот, сли ка та за се бе, го одре ду ва 
жи во тот ка ко акти вен про цес. Тие што сил
но се на де ва ат мо же да би дат при мер за 
ефи кас но функ ци о ни ра ње. Ток му на деж та е 
пој дов на точ ка и дви жеч ка си ла во мно гу од 
при каз ни те што ги пре не су ва ме во овој број 
на „Ре ви та“. Пре о ста на ти от дел од нив е по
вр зан со на у ка та, ис пол ни тел но ста, вер ба та, 
мно гу ра бо та, чес но ста, ве ра та и љу бо вта 
кон се бе си и дру ги те. 

Ме ди ци на та оди на пред, a ние ја сле ди ме. 
Со со вре ме ни те ме то ди на ле ку ва ње што на
ши те ле ка ри ги уста но ви ле на овие про сто ри 
се ос тва ру ва на деж та на мно гу бол ни па ци
ен ти. На деж та  ко ја за нив зна чи оз дра ву
ва ње, жи вот, по род, по мал ку гри жи, по у ба во 
утре. 

Ра ска жав ме при каз ни и за ос тва ре на та 
на деж во спор тот, ви нарс тво то, тра ди ци ја та, 
во се којд нев но то би ти су ва ње. При каз ни од 
кои се учи што е вер ба, што е тоа ви стин ски 
да им би деш по све тен на жи во тот и на сре
ќа та. На сво и те, ама и на ту ѓи те. Оти сре ќа та 
не е са мо да си сре ќен сам. При каз ни те од 
овој број на „Ре ви та“ ис преп ле те те ги со ва
ша та при каз на. Та ка ќе до би е те уште по ве ќе 
љу бов, по све те ност и на деж. Из ме шај те ги 
ка ко бои и обој те го све тот во не што све жо  
про лет но.
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ПРИЈАТЕЛИНАБЕБИЊАТА,
ПАРТНЕРИСОРОДИТЕЛИТЕ
Ра бо та та со бе би ња и де ца е 
бла го род на, но и мно гу стрес на. 
И по крај тоа, прим. д-р Ма ри на Поп 
Ла за ро ва се ко гаш ко га ќе ја ви ди те 
е ве дра и по зи тив на. При ви ле ги ја та 
што ја имам да ра бо там она му ка де 
што се ра ѓа жи во тот, ве ли таа, ра до-
ста и сре ќа та што се којд нев но ме 
оп кру жу ваат мно гу при до не су ваат за 
зачу ву ва ње на ве дри на та. 
Со неа раз го ва рав ме за 
ви со ки те стан дар ди за 
ра ѓа ње во „Ре-Ме ди ка“, 
за гри жа та за бе би ња-
та, еду ка ци ја та на 
ро ди те ли те...

ПРИМ. Д-Р МА РИ НА ПОП ЛА ЗА РО ВА
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Во „Ре-Ме ди ка“ се спро-
ве ду ва ан ти стрес-про-
гра ма за но во ро де ни-
те де ца. Што всуш ност 
тоа зна чи за нив и за 

ро ди те ли те?
- По ро ду ва ње то, по ра ди сво ја-

та ме ди цин ска, но и емо ци о нал на, 
пси хо ло шка обре ме не тост е стрес 
за се ко ја ро дил ка. Но стре сот, пре ку 
хор мо ни те, кои пре ку кр вта и по стел-
ка та при стиг ну ва ат до фе ту сот, до ве-
ду ва ат до пос ле до ва тел ни ре ак ции и 
кај не го. Тоа во исто вре ме е и по-
зи тив но, би деј ќи го под го тву ва за из-

ле гу ва ње во над во реш ни от свет. Но 
таа тран зи ци ја во оп што не е лес на 
за де те то. Тоа, од сре ди на во ко ја би
ло за шти те но во тем но, топ ло, ти вко 
и во де но оп кру жу ва ње по ми ну ва во 
ус ло ви во кои тре ба са мо стој но да 
поч не да ди ше (прет ход но кис ло род 
до би ва ат пре ку по стел ка та), да би де 
актив но, а оп кру жу ва ње то мо же да 
би де не при јат но, свет ло, буч но и сту-
де но. 

Адап та ци ја та на де те то по ра ѓа-
ње то се оби ду ва ме да ја олес ни ме 
со за ви тку ва ње во топ ли пе ле ни, 
су ше ње на ко жа та, ко ри сте ње на 

со од вет ни гре ја чи кои ја одр жу ва ат 
нор мал на та тем пе ра ту ра, а се из-
бег ну ва раз ла ду ва ње то кое мо же да 
го отеж ни прис по со бу ва ње то и не-
по вол но да дејс тву ва на ви тал ни те 
функ ции. Еден од нај пре по рач ли ви те 
ме то ди на за топ лу ва ње на но во ро-
де но то де те е ста ва ње то на гра ди те 
на мај ка та, кон такт „ко жа на ко жа“, 
при тоа ко ри стеј ќи ја неј зи на та те лес-
на топ ли на та. Тоа е мож но и при опе-
ра тив но за вр шу ва ње на ра ѓа ње то, 
ко га мај ка та е ане сте зи ра на и кон-
та кти бил на, свес на и мо же да го при-
фа ти де те то. 
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Не по сред ни от кон такт со мај ка та 
по ра ѓа ње то, неј зи на та пре гра тка, 
по зи ци о ни ра ње во фе тал на по лож-
ба, обез бе ду ва ње на за топ ле но, 
ти вко и за тем не то оп кру жу ва ње по-
вол но дејс тву ва ат на на ма лу ва ње 
на стре сот на но во ро де но то де те, а 
со тоа се за бр зу ва не го ва та адап та-
ци ја и ста би ли за ци ја. Ќе се сог ла си-
те де ка во те кот на по ро ду ва ње то, 
освен на мај ка та мо ра да мис ли ме 
и на но во ро де но то, би деј ќи и тоа 
има по тре ба од при мар на ме ди цин-
ска под др шка на ви тал ни те функ-
ции, ре а ни ма ци ја, но исто вре ме но 
тре ба да мис ли ме и на стре сот што 
го до жи ву ва, вклу чи тел но и со се па-
ра ци ја та од мај ка та, и ток му за тоа 
со си те мер ки што ги спро ве ду ва ме 
се оби ду ва ме да го на ма ли ме.

Са мо то при сус тво на пе ди ја тар 
во ро дил на та са ла се сме та за ви-
сок стан дард при по ро ду ва ње то, 
а тој стро го се пра кти ку ва во „Ре-
Ме ди ка“. Зо што е зна ча ен?

- Ти мот кој при сус тву ва на се кое 
ра ѓа ње, уште од по че то кот на ра-
бо та та на „Ре-Ме ди ка“ во 2005 го-

ди на, го де фи ни рав ме зе мај ќи ги 
пред вид ви со ки те ме ди цин ски стан-
дар ди со кои сме та ме де ка се до би-
ва и нај го ле ма без бед ност за мај ка-
та и за де те то. Име но, по при е мот на 
се ко ја труд ни ца, по крај ги не ко ло гот 
и аку шер ка та, и пе ди ја та рот за ед но 
со ане сте зи о ло гот се вклу чу ва ат во 
ти мот кој го сле ди по ро ду ва ње то и 
актив но учес тву ва, во за вис ност од 

те кот и на чи нот на обез бо лу ва ње то 
и ра ѓа ње то. Опре ма та за пр вич но 
при фа ќа ње и под др шка, ка ко и за 
ре а ни ма ци ја на де те то е се ко гаш 
под го тве на во ро дил на та и во опе-
ра ци ска та са ла. Не се кое де те лес-
но се адап ти ра по ра ѓа ње то и, ка ко 
што ве ќе спо ме нав ме, по треб но е 
да се ис чи стат не го ви те диш ни па-
ти шта за да му се олес ни ди ше ње-
то, а кај не кои де ца се при ме ну ва и 
вен ти ла ци ја со кис ло род (по зи ти вен 
при ти сок пре ку ма ска и ба лон). За 
сре ќа, во мно гу ре тки слу чаи де ца та 
има ат по тре ба од по оп сеж на ре а ни-
ма ци ја, ко га се ра ѓа ат со изра зе на 
де пре си ја на ви тал ни те функ ции. 
Бр за та, на вре ме на и со од вет но 
спро ве де на ре а ни ма ци ја во мно гу 
слу чаи го опре де лу ва и по на та мош-
ни от ис ход во од нос на здрав стве-
на та со стој ба на но во ро де но то де те. 
Ток му по ра ди тоа, тие пр ви 5 ми ну-
ти од жи во тот се од го ле ма важ ност, 
а по крај опре ма та по тре бен е и обу-
чен пе ди ја тар кој ќе ја спро ве ду ва 
ре а ни ма ци ја та и ќе го при фа ти де-
те то не по сред но по ра ѓа ње то.

ПРИМ. Д-Р МА РИ НА ПОП ЛА ЗА РО ВА

Ти мот што при-
сус тву ва на се кое 
ра ѓа ње, уште од 

по че то кот на ра бо та та на 
„Ре-Ме ди ка“ во 2005 го ди-
на, го де фи ни рав ме зе-
мај ќи ги пред вид ви со ки те 
ме ди цин ски стан дар ди со 
кои сме та ме де ка се до би-
ва и нај го ле ма без бед ност 
за мај ка та и за де те то



Бе вте еден од ле ка ри те кои ја 
во ве доа ре во лу ци ја та во трет ма-
нот на бе би ња та по ра ѓа ње то, 
ка ко и еду ка ци ја та на мај ки те за 
нив но за ед нич ко сме сту ва ње со 
бе би ња та, или т.н. rooming-in си-
стем. Што се про ме ни по не го ва-
та при ме на?

- До сре ди на та на 90-ти те го ди ни 
во на ши те по ро ди ли шта де ца та беа 
од де ле ни од мај ки те, а до е ње то бе
ше спро ве ду ва но на се кои 3 ча са. 
Со фор ми ра ње на Ко ми те тот за до-
е ње при Ми ни стерс тво то за здрав-
ство, но и со го ле ма по мош од Кан-
це ла ри ја та на УНИЦЕФ во Скоп је, 
ка ко и со го ле мо за ла га ње на струч-
ни ли ца, пред сѐ пе ди ја три и ги не ко-
ло зи, ус пе ав ме да ги осо вре ме ни ме 
по ро ди ли шта та со во ве ду ва ње на 
т.н. ‘rooming-in ‘си сте мот. Овој прин-
цип е и ос но ва на ини ци ја ти ва та 
„Бол ни ца при ја тел ка на бе би ња та“, 
ко ја во тој пер и од се спро ве ду ва ше 
ин тен зив но во све тот, а на ко ја се 
прик лу чи и Ма ке до ни ја. При до би-
вки те се по ве ќе крат ни и за мај ки те 
и за де ца та, пред сѐ во соз да ва ње 
ус ло ви за нив но ин тен зив но дру же-
ње, за ем но прис по со бу ва ње и ус-
пеш но до е ње. Тоа за поч ну ва ра но, 
а про дол жу ва по си сте мот на „ба ра-
ње“ на се кое де те по е ди неч но. Со 
спро ве ду ва ње на овие стан дар ди, 
со струч на та по мош од обу че ни от 
ка дар во по ро ди ли шта та мај ки те 
ус пеш но се во ве ду ва ат во но ва та 
уло га и ја гра дат са мо до вер ба та во 
од нос на пре зе ма ње на гри жа та за 
не га и до е ње на сво и те де ца. 

Мо ра да на по ме нам де ка во „Ре-
Ме ди ка“ по стои под го твен обу чен 
пер со нал кој во те кот на пре сто јот 
по сто ја но им по ма га на мај ки те во 
овој, за нив из во нред но чув стви те-
лен и ва жен пер и од. 

По крај спро ве ду ва ње на нај ви-
со ки те стан дар ди и со вре ме ни про-
то ко ли, мно гу е важ но да се има и 
ин ди ви ду а лен при стап кон се кој пар 
мај ка-де те по ра ди нив на та по себ-
ност. Кај нас во те кот на де нот се 

еми ту ва и еду ка тив на про гра ма, па 
мај ки те има ат мож ност да се за поз-
на ат со нај че сти те те ми по вр за ни со 
до е ње то и не га та на но во ро де но то. 
Со ог лед на прин ци пот што го спро ве-
ду ва ме за се меј но на со че на гри жа, 
та тков ци те има ат мож ност да при-
сус тву ва ат на по ро ду ва ње то, за што 
по сто ја но да ва ме под др шка уште од 
прет по ро дил ни от пер и од, ко га ор га-
ни зи ра ме и ин ди ви ду ал ни по се ти на 
по ро ди ли ште то и раз го вор со ти мот 
од го во рен за по ро ду ва ње то.

Гри жа та за но во ро де ни те не за-
вр шу ва са мо со нив но то из ле гу ва-
ње од бол ни ца по по ро ду ва ње то...

- Точ но. Се кој нов по че ток е те жок, 
а мо же те да за мис ли те ка ко им е на 
мла ди те ро ди те ли кои со сво е то нај-
са ка но го на пу шта ат по ро ди ли ште-
то, ме ди цин ска та и струч на по мош 
и за ми ну ва ат до ма, оста ве ни са ми 
со се бе. По ра ди тоа, по чи ту вај ќи ја 
од го вор но ста кои тие ја чув ству ва-
ат, ние овоз мо жу ва ме те ле фон ски 
да мо жат да кон та кти ра ат со на ши-
те струч ни ли ца во те кот на 24 ча са, 
за да до би јат бла го вре ме на и со од-
вет на по мош.

Во на ша та Ам бу лан та за сле де-
ње на здра ви де ца и во Со ве ту ва-
ли ште то за до е ње кон ти ну и ра но ги 
сле ди ме де ца та, не са мо ро де ни во 
„Ре-Ме ди ка“, ту ку си те на кои им 

РЕ
ДО

ВИ
С
О
...Кај нас по стои под го твен обу чен пер со нал, 

кој во те кот на пре сто јот по сто ја но им по ма га 
на мај ки те во овој, за нив, из во нред но 
чув стви те лен и ва жен пер и од

март 2014 | РЕВИТА 7



Ус ло ви те и 
мож но сти те во 
бол ни ца та ги 
за до во лу ва ат 

нај со вре ме ни те стан дар-
ди, а ра бо та та со ус пе шен 
тим го пра ви про фе си о-
нал но то за до волс тво 
уште по го ле мо
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тре ба струч на пе ди ја три ска по мош 
и со ве ту ва ње за пра ви лен раст и 
раз вој, со мож ност за тим ски про-
фе си о на лен мул ти дис цип ли на рен 
при стап, се ко гаш ко га е тоа по треб-
но.

Во вр ска со до е ње то, на кое по-
све ту ва ме из во нред но вни ма ние, 
има ме од лич ни ре зул та ти. Име но, 
во вто ри от ме сец, мај ки те кои до јат 
се око лу 90 про цен ти од вкуп ни от 
број по ро де ни!

Во ди те тим на врв ни пе ди ја три, 
до бро поз нат и за јав но ста и за 
ро ди те ли те. Ка ко се одр жу ва ат ви-
со ки те стан дар ди?

- Ние и прет ход но имав ме по ве-
ќе го диш но искус тво. Кон крет но, 
јас 20 го ди ни прет ход но имав дра-
го це но струч но искус тво на Кли ни-
ка та за ги не ко ло ги ја и аку шерс тво, 
од ка де што до а ѓа ат и дру ги две 
ко ле шки. Тоа е из во нред но бо га то 
про фе си о нал но искус тво, во уста-
но ва ко ја исто та ка се гри жи за 
ви со ко ри зич ни те бре ме но сти и но-
во ро ден чи ња од це ла Ма ке до ни ја. 
Ка ко аси стент по пе ди ја три ја имам 
искус тво и во ра бо та со сту ден ти. Од 
по ве ќе то, би го изд во и ла струч ни от 
пре стој во Сид неј, Ав стра ли ја, кон-
крет но во „Ро јал принц Ал фред хос-

пи тал“, ин тен зи вен еду ка ти вен пер-
и од, од ме ди цин ски и ме на џер ски 
ас пект, ка де што се за поз нав ме со 
врв но, но исто вре ме но и ху ма ни-
зи ра но здрав ство, кое ги по чи ту ва 
раз лич но сти те и спе ци фич но сти те 
на се мејс тва та и нив ни те де ца. Тоа 
што ние де нес и го по чи ту ва ме во 
на ша та се којд нев на кли нич ка пра-
кти ка во „Ре-Ме ди ка“ се про то ко ли 
спо ред ме ди ци на та ба зи ра на на 
до ка зи, ка ко нај ви сок сте пен 
за спро ве ду ва ње нај-
до бра пра-
кти ка.

С е -
ко јд  нев-
но се тру-
ди ме, си те 
за ед но ка
ко тим, за ед-
но со на ши те 
ме ди  цин ски 
се стри. Мо рам 
да наг ла сам де
ка тие се ва жен 
дел од  тим ска та 
гри жа око лу но во-
ро де ни те де ца, во 
ин тен зив на не га, 
на пост пар тал но то 
од де ле ние или во ам-

бу лан та. Мно гу ни зна чи и крај но 
про фе си о нал на та под др шка на 
на ши најб ли ски со ра бот ни ци од 
дру ги те спе ци јал но сти во бол ни-
ца та, кои за ед но со нас учес тву-
ва ат во ле ку ва ње то, трет ма нот и 
не га та на де ца та.

Ве ли те де ка де ца та се искре-
ни па ци ен ти, но тие, во исто 
вре ме, зна ат да се и нај те шко 
со ра бот ли ви. Ка ко умеш но се 
спра ву ва те со тоа?

- Де ца та се мно гу искре ни па-
ци ен ти и се ко гаш ре а ги ра ат мно-

гу спон та но. Ко га се здра ви и рас-
по ло же ни тоа мо же те вед наш да го 
ви ди те и до бро со ра бо ту ва ат при 
прег ле дот. Но ко га има ат проб лем, 
то гаш се мно гу не ко о пе ра тив ни и 
мо ра те да ги „над му дри те“ на раз-
лич ни на чи ни, да ги де фо ку си ра те 
и да го из вр ши те прег ле дот. Исто та

ка, не оп хо ден е ин те-
гра лен, хо ли стич ки 
при стап кон се кое 
де те ин ди ви ду ал но, 
што ја пра ви на ша-
та ра бо та уште по-
комп лекс на. Зна-
чи, по треб но е 
на ви сти на мно гу 
тр пе ние, то ле-
ран ци ја, а пред 
сѐ го ле ма љу-
бов кон па ци-
ен ти те за да 

РЕ
ДО

ВИ
С
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...

Вториот месец по раѓањето 90 отсто од мајките ги дојат децата
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...мо же те да би де те до бар пе ди ја тар, 

со што мис лам де ка ќе се сог ла сат 
го лем број мои ко ле ги.

Ра бо та та со бе би ња и де ца, ос-
вен што е бла го род на, во исто вре-
ме е и мно гу од го вор на и стрес на. 
Ка ко се за др жу ва нас ме вка та и 
по зи тив ни от дух?

Јас сум убе де на во пре ми са та де
ка „це ло е то гаш ко га има сѐ“. Мо-
же би сум пер фек ци о нист, но сум и 
не по прав лив оп ти мист. За тоа има-
ат уло га и мо и те ро ди те ли. Двај ца-
та цел ра бо тен век го по ми наа во 
здрав ство то, из во нред но ху ма ни 
и пле ме ни ти лу ѓе, се ко гаш под го-
тве ни да по мог нат, со ве дар дух и 
по зи ти вен од нос кон жи во тот. Ве-
ро јат но де ка тоа и вли ја е ше на мо-
ја та од лу ка да сту ди рам ме ди ци на 
на ме сто ар хи те кту ра. Се вло жу вам 
се бе си це лос но, би деј ќи тоа е ве ро-
јат но единс тве ни от на чин на кој мо-
жам да функ ци о ни рам и да би дам 
за до вол на од се бе и од мо јот про-
фе си о на лен ан гаж ман. Па ци ен ти те 
тоа го чув ству ва ат, а би деј ќи до а-
ѓа ат за ме ди цин ска по мош, и тоа 
во се ри оз на жи вот на си ту а ци ја та, 
ем па ти ја та, под др шка та, нас ме вка-

та и охра бру ва ње то се на ви сти на 
по треб ни во не о гра ни че ни ко ли чи-
ни. Се оби ду вам се ко гаш да ја нај-
дам и да ја гле дам свет ла та стра на 
и „пол на та по ло ви на од ча ша та“. 
Ни што не е со вр ше но, но тре ба да 
се из бо ри ме за нај до бри от ис ход 
во жи во тот. Се кој има сво ја ми си ја 
во жи во тот, а ве ру вам де ка чо век е 
нај сре ќен то гаш ко га го ра бо ти тоа 
што го са ка и го ис пол ну ва. Ус ло ви-
те и мож но сти те во „Ре-Ме ди ка“ ги 
за до во лу ва ат нај со вре ме ни те стан-
дар ди, а ра бо та та со ус пе шен тим го 
пра ви про фе си о нал но то за до волс-
тво уште по го ле мо.

Под др шка та од се мејс тво то, пол-
не ње со по зи тив на енер ги ја, се-
ко гаш ко га и ка де е тоа мож но, 
оп ти ми стич ки от став во жи во тот 
и ал тру из мот, мис лам де ка се од-
лу чу вач ки за одр жу ва ње на нас-
ме вка та. Не кон вен ци о нал но ста и 
не оп то ва ре но ста со фор ма та ту ку 
со су шти на та, при ви ле ги ја та што ја 
имам ско ро 30 го ди ни да ра бо там 
та му ка де што се ра ѓа жи во тот, ра-
до ста и сре ќа та кои се којд нев но ме 
оп кру жу ва ат мно гу при до не су ва ат 
за со чу ву ва ње на ве дри на та.

За ме не мно гу е зна ча ен ко рект-
ни от, транс па рен тен на чин на ко-
му ни ка ци ја со ро ди те ли те, се ко гаш 
во деј ќи сме тка за нив ни те емо ции 
и пси хич ка та обре ме не тост со уло-
га та. Ним им тре ба по мош да ги за-
поз на ат сво и те де ца, да ги раз бе рат 
си те нив ни по тре би, да ја по чи ту ва-
ат нив на та лич ност, а пе ди ја та рот 
е ва жен за да ги на со чи во ви стин-
ски от на со ка.

Медицинскиот тим има индивидуален 
пристап кон секој пар мајка-дете
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Јајч ни ци те кај же на та се пол-
ни со јај це-кле тки што се 
фор ми ра ат во фо ли ку ли (топ-
че сти стру кту ри ис пол не ти со 
теч ност по треб на за нор ма-

лен раст и раз вој на јај це-кле тки те). 
Же ни те, за раз ли ка од ма жи те, се 
ра ѓа ат со одре ден број јај це-кле тки 
(око лу 2 ми ли о ни) и тој опа ѓа се кој 
ме сец од жи во тот на же на та. М-р Ва-
лен ти на Со ти ро ска, ем бри о лог и ше-
фи ца на ем бри о ло шка ла бо ра то ри ја 
во „Ре-Ме ди ка“ об јас ну ва де ка до 
пу бер те тот кај де вој че то оста ну ва ат 
уште 25 про цен ти од не го ва та ова-
ри јал на ре зер ва (300.000 јај це-кле-
тки), од кои са мо 400 ову ли ра ат до 
кра јот на ре про ду ктив ни от пер и од. 
За да се за чу ва ат јај це-кле тки те, на-
у ка та стиг на до та му што тие мо же да 
се за мрз нат, тех ни ка поз на та ка ко 
кри о пре зер ва ци ја. Таа се из ве ду ва 
во цен та рот за аси сти ра на ре про-
дук ци ја и ин ви тро-фер ти ли за ци ја 
во „Ре-Ме ди ка“. 

- Иа ко ни кој со си гур ност не 
мо же да прет по ста ви кол ка ви се 
ре зер ви те во да ден пер и од од 
жи во тот, се пак ста ти сти ка та по-
ка жу ва зна чај но на ма лу ва ње на 
плод но ста по 37-та го ди на. 
Жи ве е ме во мо дер но, 
ди на мич но вре ме, 
ко га свес но или 

Зоштодазамрзнамјајце-клетки?
За мрз ну ва ње то јај це-кле тки, или кри о пре зер ва ци ја, се из-
ве ду ва во цен та рот за аси сти ра на ре про дук ци ја и ин ви тро-

фер ти ли за ци ја во „Ре-Ме ди ка“. За мрз на ти те јај це-кле тки, 
или оо ци ти, се пре зер ви ра ат во спе ци јал но кон тро ли ра ни 

ус ло ви во те чен азот на тем пе ра ту ра од -196 Цел зи у со ви 
сте пе ни до на ред на та упо тре ба



не свес но го од ло жу ва ме би о ло шки-
от ча сов ник за оп ло ду ва ње. Кри о-
пре зер ва ци ја та на фер тил но ста е 
но ва тех но ло ги ја, при ко ја јај це-кле-
тки те од јајч ни ци те на же на та се пун-
кти ра ат, се за мрз ну ва ат и се чу ва ат. 
По доц на, ко га же на та ќе би де под-
го тве на за бре ме ност, тие се од мрз-
ну ва ат и се оп ло ду ва ат, а до би е ни те 
ем бри о ни се транс фе ри ра ат на зад 
во ма тка та - ве ли м-р Со ти ро ска.

И
Н
В
И
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Кри о пре зер ва ци ја та е но ва тех но ло ги ја, 
при ко ја јај це-кле тки те од јајч ни ци те на 
же на та се пун кти ра ат, за мрз ну ва ат и се 
чу ва ат. По доц на, ко га же на та ќе би де под-
го тве на за бре ме ност, тие се од мрз ну ва ат 
и се оп ло ду ва ат и до би е ни те ем бри о ни се 
транс фе ри ра ат на зад во ма тка та

М-р Ва лен ти на 
Со ти ро ска

Зоштодазамрзнамјајце-клетки?

М-р Со ти ро ска ни изд вои не кол ку 
слу чаи ко га е ко рис но за мрз ну ва ње-
то јај це-кле тки. За мрз на ти те јај це-
кле тки, или оо ци ти, се пре зер ви ра ат 
во спе ци јал но кон тро ли ра ни ус ло ви 
во те чен азон на тем пе ра ту ра од 
-196 Цел зи у со ви сте пе ни до на ред-
на та упо тре ба. 

МА ЛИГ НИ ЗА БО ЛУ ВА ЊА
 

Кај па ци ен тки со ди јаг но сти ци ра но 
ма лиг но за бо лу ва ње за чие ле ку ва-
ње е по треб на хе мо те ра пи ја или ра-
ди о те ра пи ја. Ва ква та те ра пи ја уни-
шту ва јај це-кле тки. Пред да поч не 
же на та со ова ле ку ва ње, се вр шат 
пунк ци ја и кри о пре зер ва ци ја на оо-
ци ти те, со што се овоз мо жу ва овие 
же ни да ста нат мај ки по доц на во жи-
во тот. 

ВЕ ШТАЧ КО ОП ЛО ДУ ВА ЊЕ
 

Кај па ци ен тки кај кои во те кот на ин-
ви тро-про це сот се до би ле по го лем 
број јај це-кле тки, дел од нив мо же 
да се за мрз не и да се иско ри сти за 
евен ту а лен на ре ден цик лус. На овој 
на чин же на та не ма по втор но да при-
ма хор мон ска сти му ла ци ја. Та ка, во 
со од вет ни от тер мин од цик лу сот се 
од мрз ну ва ат јај це-кле тки те и се оп-
ло ду ва ат по стан дард ни от ме тод за 
ин ви тро-по стап ка.

ОД ЛО ЖУ ВА ЊЕ БРЕ МЕ НОСТ
 

Же ни те што ја од ло жу ва ат бре ме-
но ста по ра ди одре де ни окол но сти, 
се га има ат мож ност да ги за мрз нат 
сопс тве ни те јај це-кле тки и да за бре-
ме нат по доц на во жи во тот. 

РА НА МЕ НО ПА У ЗА

Кај па ци ен тки што има ат фа ми ли-
јар на исто ри ја на ра на ме но па у за, 
по до бро да се за мрз нат јај це-кле-
тки. Тие мо же да се иско ри стат во 
слу чај да из не на ди пред вре ме на 
ме но па у за.

ДО НА ЦИ ЈА НА ЈАЈ ЦЕ-КЛЕ ТКИ

Во про гра ма та за до на ци ја на 
јај це-кле тки, же на та-до нор пр венс-
тве но се прос ле ду ва на ге не тич ки 

скри нинг за нај че сти те ге не тич ки 
за бо лу ва ња. По хор мон ска та сти му-
ла ци ја на јајч ни ци те, се из ве ду ва ат 
ас пи ра ци ја на оо ци ти те и нив на кри-
о пре зер ва ци ја. Ко га ќе би де под го-
тве на же на та што са ка да за бре ме-
ни, се од мрз ну ва ат јај це-кле тки те од 
до но рот, се оп ло ду ва ат со спер ма то-
зо и ди те на парт не рот и ем бри о ни те 
се транс фе ри ра ат во ма тка та на ак-
цеп тор ка та. 

По ра ди зго ле ме на та по тре ба за 
до на ци ја на јај це-кле тки во на ша та 
др жа ва во тек е про ме на на За ко-
нот за би о ме ди цин ско пот по мог на то 
оп ло ду ва ње во де лот за до на ци ја на 
јај це-кле тки, со кој ќе се овоз мо жи 
фор ми ра ње бан ки за јај це-кле тки 
до стап ни за по тре би те на на ши те 
па ци ен тки. 

Ко га мо же да се на пра ви кри о пре зер ва ци ја
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Ра кот на гр ло то е втор на 
ли ста та на ма лиг ни за бо лу-
ва ња на гла ва та и на вра-
тот и за фа ќа до три про-
цен ти од си те ма лиг но ми. 

Ста ти сти ка та ве ли де ка е три-че ти ри 
па ти по за ста пен кај ма жи те откол ку 
кај же ни те. Не го во то ле ку ва ње не 
мо ра да зна чи и гу бе ње на гла сот 
или по сто ја но но се ње ка ни ла (цев че 
што се по ста ву ва во душ ни кот пре ку 
отвор на ре чен тра хе о сто ма), ис хра-
на пре ку сон да и гу бе ње на го во рот... 
Нас про ти кла сич ни те опе ра ции на 
рак на гр ло то, свет ски те цен три се 
од лу чу ва ат за ен до скоп ско то опе ри-
ра ње со CO2-ла сер. То гаш, об јас ну ва 
проф. д-р Ѓор ѓи Оров ча нец, ото ри но-
ла рин го лог и хи рург во „Ре-Ме ди ка“, 
до кан це рот се стиг ну ва по при ро ден 
пат, низ уста та. При опе ра ци ја та тој се 
сле ди пре ку ми кро скоп и ка ме ра и со 
ла се рот се от стра ну ва са мо бол ни от 
дел од тки во то. Овие ин тер вен ции не 
са мо што се по мал ку агре сив ни ту ку 
се ма кси мал но функ ци о нал ни и со 
нив се за чу ву ва по го лем дел од ор га-
нот што се опе ри ра, а па ци ен ти те бр
зо заз дра ву ва ат. Кај нас и во по ши-
ро ки от ре ги он це лос но се из ве ду ва ат 
са мо во „Ре-Ме ди ка“. 

ОТКРИ ВА ЊЕ НА БО ЛЕ СТА
 
Ко га ќе се открие ра кот на гр ло то, 

пр во пра ша ње е во кој ста ди ум е, 
на ко ја по зи ци ја, од нос но не го ва та 

Т-кла си фи ка ци ја, ка ко и да ли има за-
фа те ни жлез ди, од нос но Н-кла си фи-
ка ци ја.

- Ко га збо ру ва ме за ла сер ска та 
хи рур ги ја или хи рур ги ја та пре ку уста 
збо ру ва ме за при род ни от пат да стиг-
не те до опе ра тив но то по ле, т.е. грк ла-
нот. Са ми от грк лан е ор ган со не кол ку 
важ ни функ ции. Со не го се овоз мо жу-
ва по сто ја но ди ше ње, тој е рас крс-
ни ца што го разд во ју ва гол та ње то од 
ди ше ње то (за да не за ле ту ва хра на 
во бе ли те дро бо ви) и кај чо ве кот е 
од иск лу чи тел на важ ност за што пре ку 
грк ла нот се овоз мо жу ва го во рот, што 
има ви со ка со ци јал на вред ност - об-
јас ну ва про фе со рот.

Грк ла нот е по де лен во три сег мен-
ти, кои во функ ци о на лен, ор ган ски 

и ем бри о ло шки дел се раз лич ни, со 
раз ли чен лим фен си стем, на што се 
ба зи ра кла сич на та, но и ла сер ска та 
хи рур ги ја. Гор ни от кат од овој ор ган 
се на ре ку ва су праг ло тис, сред ни от 
- гло тис (ре ги ја ка де што се глас ни те 
жи ци) и дол ни от субг ло тис. 

- Ко га ста ну ва збор за рак на грк-
ла нот нај че сто се ја ву ва на ни во на 
гло тис (или на глас ни жи ци). Од си те 
ма лиг ни ту мо ри на гр ло то, 97 от сто е 
кар ци ном. Од нив, до 60 про цен ти се 
ди јаг но сти ци ра ни на глас ни те жи ци, 
а пре о ста на ти те 35 от сто во ре ги ја та 
на су праг ло тис. Пет про цен ти се во 
субг ло тис - ве ли д-р Оров ча нец.

Има со стој би, об јас ну ва тој, ко га 
ра кот да ва симп то ми. Нај че сто ста ну-
ва збор за про ме на на гла сот, ко ја не 
се вра ќа во нор ма ла и по да де на те-
ра пи ја. Про ме на та на гла сот по дол га 
од две не де ли, и по крај ле ку ва ње, е 
симп то ма тич на ко га ста ну ва збор за 
ра кот. Симп то ми се и на ру ше но или 
отеж на то гол та ње, ас пи ра ци ја или ко
га и при гол та ње плун ка таа за ле ту ва 
во душ ни кот. Зна ци мо же да би дат и 
крв во исп лу вок, ка ко и отеж на то ди-
ше ње. 

- Нај до бро е ко га не ма да дој де до 
раз вој на ма лиг но за бо лу ва ње, па 
на вре ме ќе се откри јат пре кан це роз-
ни те про ме ни и ќе се истре ти ра ат. 
Во фе но ме нот на по ја ва на ра кот на 
гр ло то по себ но ме сто за зе ма ат овие 

Опе ра ци ја на рак на гр ло со CO2-ла сер
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Нас про ти кла сич ни те опе ра ции за рак на гр ло, свет ски те 
цен три нај че сто се од лу чу ва ат за ен до скоп ско то опе ри-
ра ње со ла сер. То гаш, об јас ну ва проф. д-р Ѓор ѓи Оров-
ча нец, ото ри но ла рин го лог и хи рург во „Ре-Ме ди ка“, до 
кан це рот се стиг ну ва по при ро ден пат, низ уста та. При 
опе ра ци ја та тој се сле ди пре ку ми кро скоп и ка ме ра и со 
ла се рот се от стра ну ва са мо бол ни от дел од тки во то. Овие 
ин тер вен ции не са мо што се по мал ку агре сив ни ту ку се 
ма кси мал но функ ци о нал ни и со нив се за чу ву ва по го лем 
дел од ор га нот што се опе ри ра. А па ци ен ти те бр зо заз-
дра ву ва ат
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Опе ра ци ја на рак на гр ло со CO2-ла сер
пре кан це роз ни про ме ни (хи сто ло шки 
изра зе ни дисп ла зии). Тие лес но се 
ди јаг но сти ци ра ат и со со вре ме ни от 
трет ман се овоз мо жу ва де фи ни тив но 
нив но ре ша ва ње, што е спре чу ва ње 
на раз во јот на ра кот. Во ре ша ва ње то 
на пре кан це ро зи те клуч на уло га има 
упо тре ба та на CO2-ла сер - об јас ну ва 
про фе со рот. 

Трет ма нот на пре кан це ро зи те со 
CO2-ла сер ма кси мал но го са ни ра 
про це сот и вр ши ми ни мум оште ту ва-
ња на стру кту ра та на гр ло то. 

ДОЦ НА СЕ ЈА ВУ ВА АТ КАЈ СПЕ ЦИ ЈА ЛИСТ

За да се ди јаг но сти ци ра бо ле ста 
пр во се пра ви ото ри но ла рин го ло шки 
прег лед со ла рин го ско пи ја, стро бо-
ско пи ја и со упо тре ба на ме ди цин ска 
бр за ка ме ра. Тоа да ва сли ка на со-
стој ба та на грк ла нот ба рем во не го-
ви те вид ли ви и глав ни сег мен ти. 

- Мо же стро бо скоп ски да се ис пи та 
гла сил ка та, со што се сле ди неј зи но то 
дви же ње и за о ста ну ва ње во дви же-
ње то. По твр да на ди јаг но за та се пра-
ви со ми кро ла рин го ско пи ја, ко га кај 
ане сте зи ран па ци ент со ми кро скоп 
се ис пи ту ва грк ла нот и се зе ма ат 
пар чи ња од тки во то, кои хи сто ло шки 
се ана ли зи ра ат. На тој на чин се пра-
ви хи сто ло шка ве ри фи ка ци ја, ко ја е 
де фи ни тив на по твр да за по сто е ње на 
ту мо рот. Ако хи сто ло шки се по твр ди 
де ка има ту мор, мо ра да се на пра ват 
и дру ги ис пи ту ва ња, нај че сто сним ка 
со комп ју тер ски то мо граф или со маг-
нет на ре зо нан са. По ен та та на ова 
ис пи ту ва ње е пре циз но да се ло ци ра 
ту мо рот и за ед но со ми кро ла рин го-
ско пи ја да се одре ди Т-кла си фи ка ци-
ја - об јас ну ва про фе со рот.

Т-кла си фи ка ци ја та по ка жу ва да ли 
ту мо рот е во ед на ре ги ја, по дре ги ја 
или пре ми ну ва во со сед ни те ре гии. 
До кол ку се кла си фи ци ра ка ко Т1, тоа 
зна чи де ка за фа ќа ед на по дре ги ја, 
Т2 - две по дре гии, Т3 - три по дре гии 
во две ре гии. Ту мо рот кла си фи ци ран 
ка ко Т4 е про па ги ран, ја про би ва 
`рска ви ца та на грк ла нот, се ши ри ло-
кал но и пре ми ну ва во дру ги стру кту-

ри (во па раг ло тис и пре ку не го во ти-
ро ид на жлез да).

- За жал, го лем дел па ци ен ти, кај 
нас над 45 про цен ти, при пр во то ја-
ву ва ње на спе ци ја лист има ат Т4-ту-
мор. Тоа зна чи де ка кај нив мо ра да 
се на пра ви кла сич на ин тер вен ци ја, 
ко ја е мно гу му ти лант на и мо ра да се 
из ва ди це ли от грк лан. Кај нив е не оп-
ход но фор ми ра ње тра хе о сто ма. Но 
кај пре о ста на ти те 50-55 от сто од па-
ци ен ти те мо же се то тоа да се ре а ли-
зи ра ен до скоп ски со CO2-ла сер, без 

во оп што да се отво ра душ ни кот и да 
има над во реш на ра на, што е огром-
на бла го дат за па ци ен тот - ве ли д-р 
Оров ча нец.

ЗА ЧУ ВУ ВА ЊЕ НА ЗДРА ВО ТО ТКИ ВО

Ко га се пра ви ла сер ска опе ра ци ја, 
хи рур гот пре ку уста та со по мош на ла-
сер нав ле гу ва во зо на та на ту мо рот 
и го от стра ну ва це лос но ту мор ски от 
про цес. 

- Ва ка мо же да се ре а ги ра ко га ста-
ну ва збор за Т1, Т2 и не кои Т3-ту мо-
ри. Кај Т1-ту мор во ре ги ја на гло тис 
хор де кто ми ја (ва де ње глас на жи ца) 
мо же да се из ве де ла сер. Ко га ра бо-
ти те кла сич но хи рур шки, ја ва ди те це-
ла та глас на жи ца. Ко га, пак, ста ну ва 
збор за ла сер ска хи рур ги ја, мо же да 
се на пра ват осум ти па хор де кто ми ја. 
Та ка мо же да от стра ни те дел, а да не 
го оште ту ва те ос нов ни от ли га мент на 
глас на та жи ца. Тоа за па ци ен тот зна-
чи ма кси мал на хи рур шка он ко ло шка 
за шти та и ма кси мал на функ ци о нал на 
ре ха би ли та ци ја - об јас ну ва д-р Оров-
ча нец. 

Кај Т2, евен ту ал но Т3-ту мо ри кај 
кои не е за фа те на ти ро и да та `рска-
ви ца, мо же да се из ва ди со ла сер 
це ла по ло ви на на грк ла нот, а дру га-
та да се за чу ва, без да мо ра да мо ра 
да се на пра ви тра хе о сто ма, од нос но 
отвор на душ ни кот. Осо бе но тре ба да 
се наг ла си де ка Т2 и Т3-ту мо ри во су-
праг ло тис мо же це лос но да се ре шат 
сп CO2-ла сер без отво ра ње на душ ни-
кот и фор ми ра ње тра хе о сто ма. 

Ла сер ски те опе ра ции се из ве ду ва-
ат отка ко на па ци ен тот под ане сте зи-
ја ќе му се овоз мо жи ди ше ње со по-
се бен ла сер ски ту бус. 

- Она што го има ме во „Ре-Ме ди ка“ 
а го не ма на дру го ме сто во Ма ке до-
ни ја е т.н. џет-ане сте зи ја. Тоа зна чи 
да опе ри ра те без во оп што да би де 
ин ту би ран па ци ен тот. Та ка е комп-
лет но сло бод но опе ра тив но то по ле, 
што за хи рур гот зна чи ма кси мал на 
при стап ност, вид ли вост и мож ност за 
це лос но от стра ну ва ње на про це сот - 
ве ли д-р Оров ча нец.

ВО
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О
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Она што го има-
ме во „Ре-Ме-
ди ка“ а го не ма 
на дру го ме сто 

во Ма ке до ни ја е т.н. џет-
ане сте зи ја. Тоа зна чи да 
опе ри ра те без во оп што да 
би де ин ту би ран па ци ен тот. 
Та ка е комп лет но сло бод но 
опе ра тив но то по ле, што за 
хи рур гот зна чи ма кси мал на 
при стап ност, вид ли вост и 
мож ност за це лос но от стра-
ну ва ње на про це сот

Проф. д-р Ѓор ѓи 
Оров ча нец, 

ото ри но-
 ла рин го лог 

и хи рург
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l Се из ве ду ва пре ку при ро ден 
пат, пре ку уста без ре зо ви на вра тот. 
l Се от стра ну ва са мо бол но то тки-

во, до де ка дру га та стру кту ра на гр ло-
то оста ну ва ма кси мал но за чу ва на.
l Грк ла нот по опе ра ци ја та бр зо ги 

пре зе ма сво и те функ ции.
l На зо га стрич на сон да за гол та-

ње се ко ри сти са мо ко га се ра бо ти 
за го ле ми отсе ку ва ња на грк ла нот, 
што е ек стрем но ре тко.
l При нај го ле ми от број ин тер вен-

ции не тре ба отво ра ње на душ ни кот, 
па со тоа па ци ен тот не ма тра хе о сто-

ма (ин тер вен ции кај ту мо ри Т1, Т2, 
Т3). Нај мал ку 40 про цен ти од ту мо-
ри те што се откри ва ат мо же да се 
ре шат на овој на чин.
l Па ци ен тот бр зо заз дра ву ва и се 

вра ќа во нор ма лен жи вот. Оста ну ва 
во бол ни ца са мо ден-два.
l Комп ли ка ции ре чи си не ма, за 

раз ли ка од кла сич на та хи рур ги ја ко
га мо же да се ја ват хе ма то ми, ин-
фек ции, фи сту ли...
l Ле ка рот има комп ле тен увид и 

прег лед на ме сто то што го опе ри ра, 
а го гле да под ми кро скоп. 

l Со ла се рот хи рур гот мо же да на-
пра ви рез и низ ту мор, што не смее 
да се слу чи при кла сич на ин тер вен-
ци ја.
l Со ла сер ска ин тер вен ци ја има 

мож ност за за чу ву ва ње на здра ви от 
дел од глас на та жи ца, на ме сто да се 
ва ди це ла, ка ко што тоа се пра ви со 
кла сич на опе ра ци ја. Та ка ма кси мал-
но мо же да се за чу ва функ ци ја та на 
го во рот.
l Ла сер ска та ин тер вен ци ја та чи ни 

по мал ку откол ку кла сич на та опе ра ци ја.
l Таа е по мал стрес за па ци ен тот.

Пред но сти на ла сер ска та опе ра ци ја

Ри зик-фа кто ри за 
по ја ва на кан цер

Ка ко ри зик-фа кто ри е за 
по ја ва на рак на гр ло то се 
сме та ат пу ше ње то, же сто ки-
от ал ко хол (ком би на ци ја та 
на ал ко хол и ци га ри по ве-
ќе крат но го зго ле му ва ри зи-
кот), ра бо та та со хе ми ка лии 
ка ко пе сти ци ди, фор мал де-
хи ди, ис па ру ва ња од асфалт, 
не ре гу ли ран ГЕР или реф лукс 
(вра ќа ње на же лу доч на та ки-
се ли на во уста та), по сто ја на-
та ири та ци ја на грк ла нот. Ху-
ман па пи ло ма ви ру сот (ХПВ) 
е по се бен фа ктор ри зик во 
по ја ва та на ма лиг ни те ту мо-
ри на грк ла нот, кој пре диз ви-
ку ва па пи ло ма то за.

Ре ша ва ње то на па пи ло ма-
то за та единс тве но е ус пеш но 
со СО2-ла сер и ап ли ка ци ја 
на „ми то ми цин“, ан ти би о тик 
со ци то стат ски ефект. 
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МОЗОЧЕНУДАР
какосепрепознава
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Мо зоч ни от удар е бо-
лест што е сѐ по че ста 
во до ктор ски те из ве-
штаи и во ле кар ски те 
ста ти сти ки, а спо ред 

смрт но ста ве ќе е на тре то то ме сто, 
вед наш зад ср це ви те и ма лиг ни те за-
бо лу ва ња.

Мо зоч ни от удар е бо лест на мо зоч но-
то тки во и пос ле ди ца од на ру шу ва ње то 
на мо зоч на та цир ку ла ци ја, во мо зо кот 
или над вор од не го. Поч ну ва наг ло и 
мо же да би де при чи на за тра ен не до-
ста ток, ин ва ли ди тет или смрт. За оваа 
бо лест се знае уште од вре ме то на Хи-
по крат, а де нес бро јот на но ви слу чаи 
во Евро па се дви жи од 2 до 4 про ми ли, 
а во не кои зем ји и до осум про ми ли.

Д-р Вла тко Цве та нов ски, кар ди о ва-
ску ла рен хи рург во „Ре-Ме ди ка“, ве ли 
де ка кај над 80 от сто од слу ча и те на 
мо зо чен удар при чи ни тел е ате роск ле-
ро за та.

- Таа е про цес на на тру пу ва ње мас-
но тии, крв ни кле тки и кал ци ум на вна-
треш ни от ѕид од крв ни от сад, по што 
по сте пе но тој се зат ну ва. Про це сот на 
та ло же ње на ѕи до ви те на крв ни те са-
до ви поч ну ва уште во дет ство то и со 
раз лич на бр зи на на пре ду ва во те кот 
жи во тот. На за бр зу ва ње то вли ја ат по-
ка че ни от кр вен при ти сок, ше ќер на та 
бо лест, пу ше ње то, де бе ли на та, зго ле-
му ва ње то мас но тии во кр вта, стре сот, 
фи зич ка та не а ктив ност, ал ко хо лот... - 
об јас ну ва д-р Цве та нов ски.

НЕ ЗА НЕ МА РУ ВАЈ ТЕ ГИ СИМП ТО МИ ТЕ 
ШТО ГИ СНЕ МУ ВА ЗА ЕДЕН ДЕН

На мо зоч ни от удар му прет хо дат 
одре де ни пре ду пре ду вач ки зна ци. 
Тоа се исти те симп то ми ка ко на мо зо-
чен удар, со таа раз ли ка што це лос но 
ги сне му ва за 24 ча са. За тоа е мно гу 
важ но овие па ци ен ти вед наш по до-
би ва ње то на симп то ми те да на пра ват 
се ри о зен прег лед кај не вро лог, ан ги о-
лог и ва ску ла рен хи рург. 

- Де нес има ни за про це ду ри што мо-
жат да го раз јас нат и нај комп ли ци ра-
ни от слу чај на мо зо чен удар. Ме то ди те 
се по де ле ни на ин ва зив ни и не ин ва-
зив ни. Од не ин ва зив ни те нај у по тре бу-
ва на е доп лер на ка ро тид ни те крв ни 
са до ви, ан ги о гра фи ја со комп ју тер ски 
то мо граф и со маг нет на ре зо нан са. 
Од ин ва зив ни те нај че ста е ан ги о гра-
фи ја по ме то дот Сел дин гер - об јас ну ва 
до кто рот.

Мо зоч ни от удар е ур гент на со стој-

ба, ко ја се ле ку ва во спе ци ја ли зи ра ни 
уста но ви, а нај важ ни от дел е брз и си-
гу рен транс порт до та ква ме ди цин ска 
уста но ва, бр за ди јаг но сти ка, а по тоа 
пре зе ма ње мер ки за ле ку ва ње. Спо-
ред на ши от со го вор ник, нај е фи кас но 
се ле ку ва ат па ци ен ти те што отиш ле 
на ле кар до три ча са од по че то кот на 
симп то ми те.

- Со со вре ме ни тром бо ли тич ни ле-
ко ви се раз би ва и се раз ло жу ва тром-
бот што ја зат нал ар те ри ја та и со тоа 
се нор ма ли зи ра ат мо зоч ни те функ-
ции. Кај дру ги те па ци ен ти се при ме ну-
ва ат ле ко ви што го спре чу ва ат згрут-

чу ва ње то на кр вта (ан ти ко а гу лан си) 
или ле ко ви што спре чу ва ат сле пу ва ње 
на тром бо ци ти те (ас пи рин) - ве ли д-р 
Цве та нов ски.

РЕ ДОВ НИ ПРЕГ ЛЕ ДИ НА 
ВРАТ НИ ТЕ КРВ НИ СА ДО ВИ

Нај важ ни от дел од бор ба та со мо-
зоч ни от удар е пре вен ци ја та, од нос но 
бор ба со ри зик-фа кто ри те. На не кои 
од нив, ка ко што се во зра ста, по лот и 
ге не тич ки те фа кто ри, не мо же да се 
вли јае, но на го лем дел од ри зик-фа-
кто ри те, ка ко што се по ка чен кр вен 
при ти сок, пу ше ње, стрес, ше ќер на 
бо лест, зго ле мен хо ле сте рол, фи зич ка 
не а ктив ност и дру ги, мо же да се вли-
јае со про ме на на жи вот ни те на ви ки. 
За да не дој де до мо зо чен удар осо бе-
но се важ ни пре вен тив ни те ме ди цин-
ски прег ле ди, при кои со не ин ва зив ни 
ме то ди мо же да се откри јат про ме ни 
на крв ни те са до ви на вра тот, и тоа 
мно гу ра но, пред да поч не да се ма ни-
фе сти ра мо зоч ни от удар.

- По откри ва ње то на про ме ни те на 
крв ни те са до ви на вра тот, кај па ци-
ен ти те се пра ви хи рур шки за фат - ка-
ро тид на тромб-ен дар те ре кто ми ја. Со 
тој за фат се про чи сту ва ат мас ни те 
нас ла ги и се от стра ну ва стес ну ва ње то 
на ка ро тид ни те ар те рии. Во „Ре-Ме ди-
ка“ се пра ви комп лет на ди јаг но сти ка 
и нај со вре мен хи рур шки трет ман на 
па ци ен ти те со ди јаг но сти ци ра ни стес-
ну ва ња на ка ро тид ни те ар те рии - об-
јас ну ва до кто рот.

Де нес 
има ни за 
про це ду ри 
што мо жат 
да го раз јас-
нат и нај-
комп ли ци ра-
ни от слу чај 
на мо зо чен 
удар, ка ко и 

со вре ме ни ме то ди и ле ко-
ви со кои се тре ти ра па ци-
ен тот. Но нај ва жен дел се 
пре вен тив ни те ме ди цин ски 
прег ле ди

Д-р Вла тко 
Цве та нов ски, 
кар ди о ва ску ла рен 
хи рург 

По ср це ви те и ма лиг ни те за бо лу ва ња, мо зоч ни те уда-
ри се на тре то то ме сто на ли ста та бо ле сти со нај го ле ма 
смрт ност во све тот. Кај над 80 от сто од слу ча и те на мо-
зо чен удар при чи ни тел е ате роск ле ро за та, на тру пу ва ње 
мас но тии, крв ни кле тки и кал ци ум на вна треш ни от ѕид 
од крв ни от сад, по што по сте пе но тој се зат ну ва
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Знаци за мозочен удар
Нај чест вид мо зо чен удар е т.н. ис хе ми чен. Спо ред д-р Цве та нов ски, смрт но ста при та ков удар е од 20 до 40 от сто 

од слу ча и те, а нај че сто е пре диз ви кан од атре оск ле ро тич ни про це си на ка ро тид ни те ар те рии (60 от сто). Не го мо же 
да го пре диз ви ка и ате роск ле ро за на мо зоч ни те ар те рии во че ре пот (30 от сто), а по ре тко и при чи ни те ли ка ко тром-
би од ср це то и ане вриз ми.

При ис хе ми чен мо зо чен удар мо же да ма ни фе сти ра цел спе ктар симп то ми, во за вис ност од цен та рот во мо зо кот 
што е за сег нат од ате роск ле ро за та. Се пак, нај че сти симп то ми се: трп не ње на ли це то, отеж нат го вор, наг ла гла во бол-
ка, цр ни точ ки... 

Трп не ње на ли це то или те ло то, 
и тоа нај че сто ед на по ло ви на 

од ли це то или те ло то

Проб ле ми со ви дот во 
об лик на цр ни точ ки или 

двој ни сли ки

Наг ла и мно гу сил на 
гла во бол ка

Проб ле ми со го во рот 
(те шко из го ва ра ње 

збо ро ви или те шко тии 
во раз би ра ње на го во рот) Мо то рен де фи цит 

(гу бе ње си ла во ед на та 
ра ка или но га или во ед на та 

по ло ви на на те ло то)

Те шко на ру шу ва ње 
на све ста (ко ма), 

кај нај те шки те слу чаи

Вр тог ла ви ца и 
не си гур ност во одот
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По ве ќе од 80 ста ри ли ца 
од два та днев ни цен три 
за нив на Цр вен крст на 
гра дот Скоп је ќе до би јат 
бесп лат ни кон сул та тив ни 

прег ле ди во пр ва та при ват на оп шта 
бол ни ца „Ре-Ме ди ка“. Тим од до кто ри 
ќе ја про ве ру ва оп шта та здрав стве на 
со стој ба на чле но ви те на два та днев-
ни цен три, со кои ќе се раз го ва ра за 
се којд нев ни те на ви ки и ќе им се да-
ва ат со ве ти за пре вен тив но за чу ва-
ње на здрав је то.

- На ша та бол ни ца по дол го вре ме ус-
пеш но со ра бо ту ва со Цр ве ни от крст 
на гра дот Скоп је и ги под др жу ва ме 
нив ни те ак ции, без раз ли ка на ко ја 
за сег на та гру па се од не су ва ат. До бро-
со стој ба та на ста ри те ли ца е ед на од 
на ши те за лож би, та ка што со по сто ја-
ни актив но сти, здрав стве ни, еду ка тив-
ни и ху ма ни тар ни, се гри жи ме за оваа 
гру па гра ѓа ни. Ова е са мо уште ед на 

та ква актив ност. Тие кај нас ќе по ми-
нат низ де тал ни прег ле ди и ќе до би јат 
со ве ти што ќе им по мог нат да ги за чу-
ва ат до бро то рас по ло же ние и здрав је 
- из ја ви проф. д-р Ан дре ја Ар сов ски, 
стру чен ди ре ктор во „Ре-Ме ди ка“.

Ина ку, не де ла та за бор ба про тив 
кан цер во март бе ше од бе ле жа на 

и со еду ка тив ни ра бо тил ни ци за ко-
рис ни ци те на днев ни те цен три за 
ста ри ли ца, на ко ја го во реа д-р Ли-
ди ја Ата на сов ска-Би сер ков ска, на те
ма пре вен ци ја од кан цер на ко жа, и 
проф. д-р Ан дре ја Ар сов ски, кој еду-
ци ра ше за пре вен ци ја од рак на бе-
ли те дро бо ви.

Помош за ста ри ли ца

По по вод Свет ски от ден на 
Да у но ви от син дром, „Ре-
Ме ди ка“ се вклу чу ва со 
под др шка та на ли ца та со 
овој син дром. Ак цен тот 

на под др шка та оваа го ди на е на де-
ца та со исти от син дром што ќе до би-
јат бесп лат ни ме ди цин ски прег ле ди. 
Но си тел на актив но сти со кои се од-
бе ле жу ва овој ден, под мо то то „Си те 
жи ве е ме во ист свет“, е Цен та рот за 
Да у нов син дром. 

- На ви сти на се за поз драв за лож-
би те што ги пра ви Цен та рот за Да у-
нов син дром. Ние ка ко „Ре-Ме ди ка“, 
ка ко и дру ги те здрав стве ни и ин сти-
ту ци о нал ни суб је кти, мо же ме и тре-
ба да се вклу чи ме во под др шка на 
нив на та ра бо та за да го олес ни ме 
жи во тот на овие ли ца. Исто та ка, тре-
ба да се вли јае за ме ну ва ње на јав-
на та свест за ли ца та со Да ун, за тоа 
што тие се спо соб ни за исти те ра бо-
ти ка ко и си те ние, а нив на та вол ја 

е мно гу по сил на од на ша та. Тие се 
дел од на ши от свет и за тоа тре ба да 
би де ме бла го дар ни по ра ди нив на та 
хра брост, истрај ност и упор ност - из-
ја ви Ели ца Јор да но ва, ге не рал на ди-
ре ктор ка на „Ре-Ме ди ка“.

Де ца та со Да у нов син дром ќе до би-
јат бесп лат ни ме ди цин ски прег ле ди. 

Нај че сти проб ле ми со кои се со о-
чу ва ат се му ску ло ске лет ни про ме ни, 
слаб то нус на му ску ли те, те шко тии во 
ког ни тив ни от раз вој и се со по кре вка 

здрав стве на со стој ба од дру ги те. Тоа 
е единс тве но то што ги изд во ју ва овие 
лич но сти. Се кое ли це со Да у нов син-
дром е един ка са ма за се бе и мо же 
да гри жи за се бе и да во ди са мо сто ен 
жи вот.

„Ре-Ме ди ка“ е дол го го ди шен парт-
нер на Цен та рот за Да у нов син дром 
со под др шка на нив ни те актив но сти. 
За сво и те за лож би и по све те ност, при-
ват на та оп шта бол ни ца до би и бла го-
дар ни ца.

БЕСП ЛАТ НИ ПРЕГ ЛЕ ДИ 
за де ца та со Да у нов син дром



Стопнаискривувањето
на’рбетотнадецата
соредовнипрегледи

20 РЕВИТА | март 2014

О
РТ
О
ПЕ
ДИ

ЈА

Искри ву ва ње то на ’рбе тот вли јае врз функ ци ја та на 
дру ги те ор га ни и си сте ми во чо ве ко во то те ло. 
Искри ве ни от ’рбет по те шко ги под не су ва оп то ва ру ва ња та 
што се ре зул тат на се којд нев ни те жи вот ни актив но сти Ро ди те ли те се ре ла тив но 

до бро за поз на е ни со дел 
од симп то ми те за искри-
вен ’рбет на де ца та или 
ско ли о за та, но се пак не 

се до вол но свес ни де ка тре ба да 
одат на ре дов ни прег ле ди. Тие зна ат 
де ка спорт ски те актив но сти игра ат 
го ле ма уло га во пре вен ци ја од ско-
ли о за та, а са мо по ло ви на од де ца-
та се за ни ма ва ат со до пол ни тел ни 
спорт ски актив но сти, над вор од учи-
лиш ни те ча со ви. Учи ли шта та не им 
овоз мо жу ва ат на де ца та до вол на 
еду ка ци ја за овој проб лем и не го ва 
пре вен ци ја, а ро ди те ли те са ка ат тие 
и нив ни те де ца да до би ва ат по ве ќе 
ин фор ма ции на оваа те ма. Ова се 
ре зул та ти те од истра жу ва ње то што 
го спро ве де пр ва та при ват на оп шта 
бол ни ца „Ре-Ме ди ка“ во по го ле ми те 
скоп ски оп шти ни Цен тар, Ае ро дром 
и Га зи Ба ба.

Мо дер ни от на чин на жи вот, бр зи-
от раст кај де ца та и се којд нев ни те 
не пра вил ни на ви ки че сто па ти се не-
га тив ни фа кто ри за здра ви от раз вој. 
Во ра на та дет ска во зраст тие осо-
бе но не га тив но вли ја ат на раз во јот 
на ’рбет ни от столб и пре диз ви ку ва ат 
не го во искри ву ва ње, од нос но ско-
ли о за. Зго ле му ва ње то на бро јот на 
слу чаи на ско ли о за во пос лед но вре-
ме е свет ски тренд што не ја од ми-
ну ва и на ша та најм ла да по пу ла ци ја, 
об јас ну ва прим. д-р Иван ка Сте фа-
нов ска, ор то пед во пр ва та при ват на 
оп шта бол ни ца „Ре-Ме ди ка“.

- Број но ста на но во о ткри е ни те 
слу чаи со ско ли о за во Ма ке до ни ја 
бе ше и мо ти вот да на пра ви ме кам-
па ња за из диг ну ва ње на све ста за 
оваа бо лест. За по че ток оваа кам па-
ња е фо ку си ра на на учи ли шта та во 
по го ле ми те скоп ски оп шти ни Цен-
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ЈАтар, Ае ро дром и Га зи Ба ба. Истра-
жу ва ње то, пред сѐ, е на со че но кон 
ис пи ту ва ње на ин фор ми ра но ста на 
ро ди те ли те око лу проб ле мот со ско-
ли о за на ’рбет ни от столб. Од ед на 
стра на, са кав ме да доз на е ме кол ку 
ро ди те ли те зна ат за овој проб лем, а 
исто вре ме но са мо то истра жу ва ње 
ни да де ба зич ни ин фор ма ции око лу 
не го - ве ли д-р Сте фа нов ска.

Дел од го во ри на ро ди те ли те, ве ли 
таа, по ка жу ва ат де ка тие не се до-
вол но ин фор ми ра ни око лу ско ли о-
за та.

НАЈ ПО ГО ДЕ НИ ДЕ ЦА ТА 
ОД ОСУМ ДО 14 ГО ДИ НИ

Де фор ми те ти те на ’рбе тот се нај-
че сти кај де ца та во пер и од на нај ин-
тен зив но рас те ње - пу бер те тот, и тоа 
од 8 до 14 го ди ни, за вис но од по лот, 
би деј ќи де вој чи ња та по ра но поч ну-
ва ат да рас тат и да се раз ви ва ат.

- Истра жу ва ња та ука жу ва ат на по-
ве ќе мож ни при чи ни, кои се со став 
на по ве ќе фа кто ри, но по сто јат и фа-
кто ри на сре ди на та, ка ко што е и мо-
же би нај бит ни от, а тоа е на чи нот на 
жи ве е ње - ве ли до ктор ка та.

Ско ли о за та ја утвр ду ва до ктор со 
кли нич ки прег лед и со ренд ген ска 
сним ка на це ли от ’рбе тен столб, на 
ко ја нај до бро се во о чу ва ат про ме-
ни те на ’рбе тот и сте пе нот на искри-
ву ва ње то. Спо ред д-р Сте фа нов ска, 
ро ди те ли те не мо жат са ми те да ги 
за бе ле жат овие про ме ни, кои во 
са ми от по че ток се нез на чи тел ни, а 
не кои симп то ми мо жат да ги за бе ле-
жат ду ри ко га искри ву ва ње то стиг на-
ло во по од ми на та фа за. За тоа, пак, 
ро ди те ли те мо жат мно гу да по мог нат 
ако ги но сат де ца та на ре дов ни си-
сте мат ски прег ле ди, над вор од тие 
што ре дов но се пра ват пре ку учи ли-
шта та.

ВЕЖ БИ, ДО БАР ДУ ШЕК И УДОБ НО СТОЛ ЧЕ

Де фор ми ра но ста на ’рбе тот вли јае 
врз функ ци ја та на дру ги те ор га ни и 
си сте ми во чо ве ко во то те ло. Искри-
ве ни от ’рбет по те шко ги под не су ва 
оп то ва ру ва ња та што се ре зул тат на 
се којд нев ни те жи вот ни актив но сти 
и по бр гу во ди до бол ки и отеж на то 
функ ци о ни ра ње.

- Мо же да дој де до на ма ле на функ-

ци ја на бе ли те дро бо ви ка ко ре зул-
тат на при ти со кот од град ни от кош, 
мо же да вли јае на ра бо та та на ср-
це то, да до ве де до по ја ва на ди ско-
па ти ја, бол ки во по ло ви на та од дол го 
сто е ње или дви же ње... Ова се са мо 
не кол ку ек стрем ни при ме ри на да-
ле ко сеж ни пос ле ди ци од не ле ку ва на 
ско ли о за. Во за вис ност од сте пе нот 
на де фор ми те тот, ско ли о за та мо же 
да се ле ку ва со три раз лич ни ме то-

ди. Во ра на фа за трет ма нот е со ки-
не зи те ра пи ја - фи зи кал на те ра пи ја 
со спе ци јал ни веж би за јак не ње на 
му ску ли те око лу ’рбе тот. Во вто ра та 
фа за се но сат спе ци јал но изра бо те-
ни кор се ти, кои тре ба да го ис пра ват 
ис кри ву ва ње то на ’рбе тот. Во тре та-
та фа за, пак, ко га искри ву ва ња та се 
нај и зра зе ни, се пра ви опе ра ци ја - ве
ли до ктор ка та.

За да функ ци о ни ра ат нор мал но, 
лу ѓе то со ско ли о за мо ра ат да веж ба-
ат, но са мо со од вет ни веж би пре по-
ра ча ни од ле кар, за да не ма до пол-
ни тел но оп то ва ру ва ње на ’рбе тот и 
зго ле му ва ње на искри ву ва ње то.

- Она што мо же ро ди те ли те да го 
сто рат, а да би де без бед но за де ца-
та, е да им обез бе дат до бар ду шек 
за спи е ње, до бра ма са и стол че за 
ра бо та, ре дов на фи зич ка актив ност 
и што по ле сен учи ли штен ра нец. Ис-
хра на та не ма бит на уло га во по ја-
ва та на ско ли о за та. Тре ба да би дат 
свес ни де ка де фор ми те тот мо же да 
се по ја ви, па за тоа да го сле дат рас-
тот на сво и те де ца пре ку ре дов ни 
спе ци ја ли стич ки прег ле ди - со ве ту ва 
д-р Сте фа нов ска.

Ро ди те ли-
те мо жат 
мно гу да 
по мог нат 
ако ги но сат 
де ца та на 
ре дов ни си-
сте мат ски 
прег ле ди, 

над вор од тие што ре дов-
но се пра ват пре ку учи ли-
шта та

Прим. д-р Иван ка 
Сте фа нов ска

Ренд ген-ме то ди те се глав ни 
ме ди цин ски ала тки за откри ва-
ње и пла ни ра ње на ле ку ва ње то 
на ско ли о за та. Кон вен ци о нал-
на та, ди ги та ли зи ра на ренд ген-
гра фи ја на ’рбет ни от столб во 
две про ек ции е огра ни чен ме-
тод за се ле ктив на ана ли за на 
по е ди неч ни де ло ви од ’рбе тот. 
Па но ра микс ди ги тал на ренд-
ген-гра фи ја, ко ја се ко ри сти во 
„Ре-Ме ди ка“, пак, прет ста ву ва 
сни ма ње на ’рбе тот во це лост, 
при што ни е овоз мо же на не го-
ва це лос на ана ли за. 

- Тоа е единс тве на ренд ген-
ме то да одо бре на од Свет ска та 
здрав стве на ор га ни за ци ја за 
при ме на во дет ска та во зраст при 
си сте мат ски прег ле ди. Има ми-
ни мал ни до зи зра че ње без ку му-
ла ти вен ефект - об јас ну ва прим. 
д-р Бла го ја Да ска лов, ра ди о ди јаг-
но сти чар во „Ре-Ме ди ка“.

Без бед но 
сни ма ње

искривување 
на ’рбе тот

карлица

ребра
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Бре ме но ста со близ на ци е 
двој на сре ќа за ид ни те ро-
ди те ли. Ме ѓу тоа, таа зна чи 
го ле ма дис цип ли на за бре-
ме на та же на, а и по се бен 

пре диз вик за до бро уи гра ни от тим на 
ги не ко ло зи и пе ди ја три. Кол ку се зна-
чај ни пра вил но то во де ње на бре ме-
но ста и ра ѓа ње то, осо бе но по ра ди тоа 
што се ра бо ти за ви со ко ри зич на со-
стој ба што мо же да ги за гро зи мај ка та 
и пло до ви те, ни об јас ну ва д-р Ма ќу ли 
Ха џи-Ле га, ги не ко лог-аку шер во „Ре-
Ме ди ка“. 

ПО ЧЕ СТИ КОН ТРО ЛИ

- По ра ди зго ле ме на та пла цен та ци-
ја (фор ми ра ње на пла цен та та) во по-
че то кот на бре ме но ста е зго ле ме на 
по ја ва та на га де ње и по вра ќа ње кај 
бре ме на та же на спо ре де но со еди-
неч ни те бре ме но сти. Во вто ри от три-
ме стар од бре ме но ста е зго ле мен 
ри зи кот од по ја ва на по ка чен кр вен 
при ти сок, на ру шу ва ње на функ ци-
ја та на бу бре зи те, ка ко и по ја ва на 
ото ци по но зе те. По ра ди тоа тре ба да 
се пра ват по че сти кон тро ли во те кот 
на бре ме но ста - ве ли д-р Ха џи Ле га.

Кон тро ли те по драз би ра ат прег ле ди 
со ул траз вук-ехо, ла бо ра то ри ски ана-
ли зи за пре вен ци ја за комп ли ка ции, 
т.н. ге сто зи или пре ек ламп си ја, ко ја 
мо же да би де и опас на по жи во тот до-
кол ку не се пре поз нае на вре ме и не 
се тре ти ра со од вет но.

- Зе ма ње то ми кро би о ло шки бри се-
ви од ва ги на та и од гр ло то на ма тка та, 
со чи ја ана ли за се откри ва ат ба кте-
рии, ка ко и ис пи ту ва ње ури но кул ту ра 
се пра ват на се кои пет не де ли. За дол-
жи тел но се пра ви про це на и на гр ло то 
на ма тка та. Осо бе но вни ма ние тре ба 
да се обр не на ул траз вуч ни от скри-
нинг за откри ва ње мож ни ано ма лии 

кај пло до ви те, за тоа што кај 
близ нач ки те бре ме но сти е 
зго ле мен ри зи кот од по ја ва 
на ано ма лии, осо бе но на 
ср це то и на крв ни те са до-
ви - об јас ну ва на ши от со го-
вор ник.

И с  х р а -
на та на 
труд ни ци те 
тре ба да би
де бо га та со 
про те  и  ни , 
јаг ле хи дра-
ти, овош је и 
зе лен чук.

ОД ЛИЧ НО КО-
ОР ДИ НИ РА НА СО РА БО ТКА

- Од лу ка та на аку ше рот 
ка ко ќе би де по ро ду ва ње-
то за ви си од по зи ци ја та на 
пло до ви те, со стој ба та на 
мај ка та, не де ла та од бре-
ме но ста, па ри те тот (бро јот 
на прет ход но жи ви ро де-
ни децa) на мај ка та. Има 
по ве ќе ва ри јан ти. До кол ку 
пло до ви те се гла вичнo по-

Когаблизнацитедоаѓаатнасвет
Мно гу се зна чај ни пра вил но то во де ње на бре ме но ста и ра ѓа ње то на близ на ците, 
осо бе но по ра ди тоа што се ра бо ти за ви со ко ри зич на со стој ба, 
ко ја мо же да ги за гро зи мај ка та и пло до ви те
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ста ве ни, мо же да се оди 
на спон та но по ро ду ва ње. 

До кол ку, пак, близ на ци те се по ста ве-
ни гла вич но-кар лич но или, пак, се по-

ста ве ни кар лич но, се пра ви 
цар ски рез - об јас ну ва на-
ши от со го вор ник. 

Двој ки те про сеч но се ра-
ѓа ат во 35/36 не де ла од 
бре ме но ста, до де ка трој ки-
те „из др жу ва ат“ не ка де до 
31-та не де ла. Со ог лед на 
тоа, ве ли до кто рот, де ка нај-
го лем дел бе би ња се ро де-
ни пред вре ме, бре ме но ста 

со близ на ци 
прет ста ву ва 
го лем пре-
диз вик и за 
пе ди ја три те-
не о на то ло-
зи. 

- Тие по 
п о  р о  д у  в а -
ње то се 
гри жат за 

пре жи ву ва ње то на пред-
вре ме ро де ни те бе би ња, 
кои мо же да има ат проб-
ле ми со ди ше ње то и со 
адап та ци ја та на но ва та 
сре ди на. За тоа со ра бо-
тка та ме ѓу ги не ко ло зи те и 
пе ди ја три те мо ра да би де 
до бро ко ор ди ни ра на. Ние 
мо же ме да се по фа ли ме 
на тоа по ле - до да ва д-р Ха
џи Ле га. 

Когаблизнацитедоаѓаатнасвет
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Ста ти стич ки, око лу 3 про цен ти од 
бре ме но сти те во пос лед ни те 20 го-
ди ни се со близ на ци. Во ми на то то, 
ве ли д-р Ха џи Ле га, овој про цент бил 
по ни зок, а се га се зго ле му ва бла го-
да ре ние на раз во јот на ме то ди те за 
ве штач ко оп ло ду ва ње - ин ви тро, ко га 
се по че сти мул тип ли бре ме но сти (со 
двој ки и со трој ки).

- Во еден при ро ден цик лус кај же на-
та обич но се оп ло ду ва ед на јај це-кле-
тка, таа се вгнез ду ва во ма тка та и на 
тој на чин на ста ну ва еди неч на бре ме-
ност. Има два на чи на на на ста ну ва ње 
близ нач ка бре ме ност, при што се до-
би ва ат ед но јај че ни или по ве ќе јај че ни 
близ на ци - об јас ну ва д-р Ха џи Ле га. 

Ед но јај че ни те на ста ну ва ат ко га ве
ќе оп ло де на та јај це-кле тка ќе се по-
де ли на два исти де ла и од нив ќе се 
раз ви јат це лос но исти ем бри о ни (но-
во ро де ни те близ на ци ќе би дат исти). 
Дво јај че ни те или по ве ќе јај че ни те 
близ на ци на ста ну ва ат ко га во еден 
цик лус ќе се оп ло дат две или по ве ќе 
јај це-кле тки. Во овој слу чај се до би ва-
ат близ на ци што не ма да ли чат во це-
лост ме ѓу се бе. 

- Кај ед но јај че ни те близ на ци, во за-
вис ност од тоа во кој пер и од дош ло до 
по дел ба на ем бри о нот, мо же да има 
ед на за ед нич ка по стел ка, две раз лич-
ни по стел ки, ка ко и по ја ва на ед на или 
две ам ни он ски вре ќич ки. Тоа е мно гу 
важ но да се ди јаг но сти ци ра на са ми-
от по че ток од бре ме но ста и е бит но за 
неј зи ни от по на та мо шен ис ход и трет-
ман - об јас ну ва до кто рот.

До кол ку кај же на та во се мејс тво то 
по мај чи на ли ни ја има ло близ на ци, 
по го ле ма е ве ро јат но ста и кај неа да 
дој де до близ нач ка бре ме ност.

Ко га се ра ѓа ат 
близ на ци?

За близ нач ка-
та бре ме ност 
со ра бо тка та 
ме ѓу ги не ко ло-
зи те и пе ди ја-
три те мо ра да 
би де до бро ко-
ор ди ни ра на. 
Ние мо же ме 
да се по фа ли ме на тоа по ле

Д-р Ма ќу ли 
Ха џи-Ле га, 

ги не ко лог-аку шер
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Хе мо ро ид на та бо лест, од-
нос но по ја ва та на хе мо-
ро и ди е за бо лу ва ње на 
мо дер но то вре ме. По крај 
нас лед ни от фа ктор, на ви-

ки те во ис хра на та и на чи нот на жи-
ве е ње се ед на од глав ни те при чи ни 
што 50 от сто од сре до веч ни те и по во-
зрас ни те лу ѓе има ат по вре ме ни или 
че сти те го би пре диз ви ка ни од хе мо-
ро ид на бо лест. Зго ле ме ни от при ти-
сок во кар ли ца та, исто та ка, мо же 
да до ве де до зго ле ме ни хе мо ро и ди, 
што е слу чај за вре ме на бре ме ност 
или кај не кои па ци ен ти со бо ле сти 
на ор га ни те во ма ла кар ли ца.

Д-р Ма не Ха џи Ман чев, аб до ми на-
лен хи рург во „Ре-Ме ди ка“, об јас ну-
ва де ка симп то ми на оваа бо лест се 
ја деж, пер и а на лен дер ма ти тис (ре-
ак ци ја на ко жа та око лу ану сот), чув-

ство на пе че ње во ану сот, тром бо за, 
од нос но згрут чу ва ње на кр вта во хе-
мо ро ид ни от ја зол, бол ка при го ле ма 
нуж да, вос па лу ва ње на хе мо ро ид ни-
те јаз ли, кр ва ве ње и про лапс, од нос-
но из ле гу ва ње на хе мо ро и ди те низ 
ану сот.

- Мо дер на та ме ди ци на и со вре ме-

ни те ме то ди што се при ме ну ва ат кај 
нас во „Ре-Ме ди ка“ овоз мо жу ва ат 
без бол но хи рур шко ре ша ва ње на 
хе мо ро ид на та бо лест - ве ли д-р Ха џи 
Ман чев.

Хе мо ро ид ни те јаз ли се нор мал ни 
ана том ски стру кту ри што се на о ѓа ат 
во за врш ни от дел на де бе ло то цре-
во, т.е. ану сот. Тие се еден од ме ха-
низ ми те што учес тву ва ат во кон тро-
ла та при по тре ба од го ле ма нуж да, 
осо бе но при кон тро ла на про ли ви и 
на га со ви.

- По ја ва та на хе мо ро ид на та бо ле ст 
е по вр за на со на ма лу ва ње на функ-
ци ја та на вен тил ни от ме ха ни зам во 
ар те рио-вен ски от шант. Тоа зна чи 
де ка кр вта што до а ѓа од ар те ри и те 
вен ски от дел на шан тот не мо же це-
лос но да ја од не се во вен ски от дел 
на цир ку ла ци ја та, што до ве ду ва до 
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Повик

02/ 15-551
078/ 215-551

Кеј 13 Ноември бр.28, 1000 Скопје

ТАКСИ ПРЕВОЗ ЗА 
СЕКОЈА ПРИГОДА

Титка

contact@intaxi.mk

Хемороидитеможеи
безболнодасеизлекуваат

Хе мо ро и ди те, од нос но 
хе мо ро ид на та бо лест е 
за бо лу ва ње на мо дер но то 
вре ме и во за вис ност од 
тоа кол ку е на пред на та се 
ле ку ва на кон зер ва ти вен 
на чин или, пак, опе ра тив но

ХИ
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ХАЛ е но ва 
со вре ме-
на ме то да 
со ко ја во 
„Ре-Ме ди ка“ 
во нај го лем 
број слу чаи 
трај но и со 
ми ни мал на 
не при јат-

ност се ле ку ва хе мо ро ид-
на та бо лест

Ма не Ха џи 
Ман чев, 
аб до ми на лен 
хи рург
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зго ле му ва ње на ја зо лот - ве ли на ши-
от со го вор ник.

Во за вис ност од кли нич ка та сли ка 
и го ле ми на та на хе мо ро и ди те, бо ле-
ста се де ли на че ти ри сте пе ни. Пр ви-
от сте пен е ко га се бла го зго ле ме ни 
хе мо ро ид ни те јаз ли, прос ле де ни со 
не кои симп то ми на бо ле ста. Вто ри от 
е ко га има зна чи тел но зго ле мен хе-
мо ро и ден ја зол, кој не из ле гу ва низ 
анус. Тре ти от сте пен е ко га па ци ен-
тот има зго ле мен хе мо ро и ден ја зол, 
кој из ле гу ва низ ану сот, но мо же да 
се вра ти на зад, а че твр ти от е ко га се 
слу чу ва из ле гу ва ње на хе мо ро и ди те 
низ анус, без мож ност за вра ќа ње 
вна тре.

ХИ
РУ
РГ
И
ЈАСо вре ме но ле ку ва ње

Д-р Ха џи Ман чев об јас ну ва де ка 
по сто јат не кол ку хи рур шки ме то ди 
за ле ку ва ње на хе мо ро ид ни те бо-
ле сти.

- Кла сич на опе ра тив на ин тер вен-
ци ја (ме то да на Milligen-Morgan). Со 
оваа опе ра ци ја трај но се ре ша ва ат 
зго ле ме ни хе мо ро и ди, но при таа 
опе ра ци ја мо ра да се ле жи 3-4 де на 
во бол ни ца, а за креп ну ва ње то е мно-
гу бол но и не при јат но за па ци ен тот 
и мо же да по трае 3-4 не де ли. Оваа 
опе ра ци ја се пра ви при на пред нат 
че твр ти сте пен на бо ле ста, од нос но 
ко га хе мо ро и ди те из лег ле од ану сот и 
не мо жат да се вра тат на зад.

- Не ин ва зив на опе ра ци ја, од нос-
но под вр зу ва ње на хе мо ро и ди те со 
гу мич ки. Оваа ин тер вен ци ја се ра-
бо ти ам бу лант но и е по год на за ле-
ку ва ње на бо ле ста во прв и во втор 
сте пен. Не до ста ток на оваа опе ра-
ци ја е што кај го лем број па ци ен ти 
се ја ву ва ат бол ки, не при јат ност и 
што мо же да се под вр зат еден-два 
јаз ли, по ра ди што и те го би те се вра-
ќа ат по из вес но вре ме. По ва ков 
трет ман слуз ни ца та на хе мо ро и ди 
за рас ну ва со луз на и по ра ди тоа хе-
мо ро ид ни от ја зол ја гу би сво ја та ос-
нов на функ ци ја.

- ХАЛ, или доп лер ско во де ње на 
под вр зу ва ње то на хе мо ро ид ни те 
ар те рии. Ова е но ва ме то да со ко ја 
во нај го лем број слу чаи трај но и со 
ми ни мал на не при јат ност се ле ку ва-
ат зго ле ме ни хе мо ро и ди.

ХАЛ е но ва ин вен тив на хи рур шка 
ме то да во ле ку ва ње то на за бо ле ни те 
хе мо ро и ди, со ко ја трај но се ре ша ва 
проб ле мот кај око лу 95 от сто од па ци-
ен ти те. Тоа е нај не ин ва зив на опе ра ци-
ја и за па ци ен ти те нај при јат на ме то да 
од си те што се при ме ну ва ат во хи рур-
шко то ле ку ва ње. Со оваа ме то да, ве ли 
д-р Ха џи Ма нев, се ре ша ва при чи на та 
за на ста ну ва ње то на зго ле ме ни от хе-
мо ро и ден ја зол, а се ра бо ти са мо во 
„Ре-Ме ди ка“. 

- Ше во ви те кои се по ста ву ва ат транс-
а нал но, ги под вр зу ва ат ар те ри и те кои 
ја до ве ду ва ат ар те ри ска та крв во бол-

ни от хе мо ро и ден ја зол. Тоа се по стиг ну-
ва со по мош на ул траз вуч на доп лер ска 
сон да со ко ја точ но се иден ти фи ци ра ат 
за врш ни те гран ки на хе мо ро ид ни те 
ар те рии. Ше во ви се по ста ву ва ат во 
де лот на цре во то кое не ма сен зи тив-
ни нер ви, по ра ди што бол ка та е ми ни-
мал на или, пак, не при јат ност во тек на 
ин тер вен ци ја та се ја ву ва кај мно гу мал 
број па ци ен ти. Би деј ќи не ма се че ње и 
оште ту ва ње на тки во, функ ци ја та на хе-
мо рид ни от ја зол оста ну ва го то во во це-
лост за чу ван - об јас ну ва тој. 

Ин тер вен ци ја та трае 30-40 ми ну ти, 
во за вис ност од бро јот на ар те рии кои 

се по треб ни да се под вр зат. Па ци ен тот 
си оди до ма најм но гу за 24 ча са по ин-
тер вен ци ја та, а го лем број од опе ри ра-
ни те мо же да се вра тат на се којд нев ни-
те актив но сти ве ќе за 1-2 де на. Бол ни те 
хе мо ро и ди со се ма заз дра ву ва ат за 6-8 
не де ли. 

Опе ра тив ни те комп ли ка ции се из во-
нред но ре тки. 

- Ил јад ни ци ус пеш но опе ри ра ни па-
ци ен ти низ све тот и мно гу ком па ра-
тив ни хи рур шки сту дии по ка жу ва ат 
де ка ХАЛ е мо мен тал но нај е фи кас на 
ме то да во ле ку ва ње на хе мо ро ид ни-
те јаз ли - ве ли на ши от со го вор ник. 

Трај но ре ша ва ње на проб ле мот
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Мо дер на та фи зи кал на 
ме ди ци на е не за мис-
ли ва без шо квејв-
те ра пи ја та (Shock-
wave), ко ја, иа ко 

се по ја ви ла уште пред 20 го ди ни и 
би ла ко ри сте на за дру ги ме ди цин-
ски це ли, де нес е еден од неј зи ни те 
нај важ ни ме то ди. Шо квејв-звуч ни те 
бра но ви пред две де це нии поч на ле 
да се упо тре бу ва ат ка ко трет ман за 
от стра ну ва ње ка ме ња во бу брег, без 
по вре да на ко жа та или оште ту ва ње 
на тки во то. При тие трет ма ни би ле 
за бе ле жа ни ни за при друж ни те по-
зи тив ни по ја ви, ка ко што се по бр зо 
за рас ну ва ње на ко ски те и за бр за на 

ре ге не ра ци ја на тки ва та. Тоа вли ја е-
ло на уч ни ци те да ја усо вр шат апа ра-
ту ра та за овој ме тод и да го про ши-
рат неј зи но то по ле на дејс тву ва ње, 
по што де нес оваа те ра пи ја ши ро ко 
се при ме ну ва во фи зи кал на та ме ди-
ци на. Во Ма ке до ни ја комп лет но се 
из ве ду ва са мо во „Ре-Ме ди ка“.

ШИ РО КО ПО ЛЕ НА ДЕЈС ТВУ ВА ЊЕ 
И БР ЗА РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈА

Д-р Тра јан ка Ди ми три је ска, спе ци-
ја лис тка по фи зи кал на ме ди ци на и 
ре ха би ли та ци ја во „Ре-Ме ди ка“, об-
јас ну ва де ка де нес со шо квејв-звуч-
ни те бра но ви ус пеш но се ле ку ва ат 

ШО КВЕЈВ-БРА НО ВИ

Ле ку ва ње од шил ци 
на пе ти ца до 

спорт ски по вре ди
Кли нич ки-
те сту дии 
по ка жу ва-
ат 75 от сто 
ус пеш ност 
во те ра пи-
ја та со овие 
бра но ви. 
Овој ме тод е 
брз и ле сен 

за из ве ду ва ње и со не го 
па ци ен ти те из бег ну ва ат 
кла сич на опе ра ци ја

Д-р Тра јан ка 
Ди ми три је ска, 
фи зи ја тар ка



бол но ра мо, те ни ски лакт (ко ске но 
ис пак ну ва ње на ла ктот, син дром на 
пре оп то ва ру ва ње), бол ка во пре де-
лот на кол кот, та ка на ре че на та по-
вре да ско кач ко ко ле но, бол ка во 
зад на та ло жа, бол ни со стој би на Ахи-
ло ва та те ти ва, а се при ме ну ва и кај 
кал ци фи ка ции на ли га мен ти, те ти ви 
и му ску ли, т.н. шил ци, за це лу лит и за 
об ли ку ва ње на те ло то.

- По треб ни се са мо 3-4 трет ма ни, 
по еден не дел но, а вре ме тра е ње то 
на еден трет ман e са мо де се ти на 
ми ну ти. Оваа те ра пи ја го на ма лу ва 
му скул ни от то нус и спре чу ва бол ки. 

Еден од ос нов ни те ефе кти на оваа 
те ра пи ја е хи пе ре ми ја та, што зна чи 
де ка овоз мо жу ва по до бро снаб ду ва-
ње со крв, а со тоа и со енер ги ја на 
хи пер то нич ни те (за тег на ти) му скул ни 
и ли га мен тар ни стру кту ри. Па ци ен-
тот по трет ма нот чув ству ва зна чи тел-
но на ма лу ва ње на бол ка та - об јас ну-
ва д-р Ди ми три је ска.

Ме ди цин ски е по твр де но де ка со 
при ме на та на шо квејв-те ра пи ја та 
зна чи тел но се за бр зу ва ат ре ха би ли-
ти ра ње то на па ци ен тот и не го во то 
вра ќа ње во со стој ба ка ко пред по-

вре да та. Бра но ви те при овие трет-
ма ни ја сти му ли ра ат ва ску ла ри за ци-
ја та (ис хра на со крв) на тки во то што 
се ле ку ва и го об но ву ва ат. 

ВИ СОК ПРО ЦЕНТ НА УС ПЕШ НОСТ

- Со те ра пи ја та се соз да ва до вол-
но ко ли чес тво ко ла ген, не оп хо ден за 
об но ву ва ње на оште те ни те му ску ли, 
те ти ви и ли га мен ти те. Пре ку по до-
бру ва ње на окси ге на ци ја та (збо га ту-
ва ње со кис ло род) се за бр зу ва ме та-
бо лиз мот, се от стра ну ва ат хи ста мин 
и дру ги штет ни ма те рии. Со овие 
бра но ви се рас тво ра ат стврд на ти те 
фи броп ла сти (сврз ни кле тки) и поч-
ну ва би о хе ми ска де кал ци фи ка ци ја, 
со што се зго ле му ва под виж но ста на 
де лот од те ло то што се ле ку ва - об јас-
ну ва до ктор ка та.

Шо квејв-те ра пи ја та по зи тив но 
дејс тву ва и при трет ман на две те нај-
че сти при чи ни за по ја ва та на це лу-
лит кај же ни те. Пр ва та е фи бро за на 
сврз но то тки во око лу ко ја се со би ра-
ат мас ни нас ла ги, а вто ра та при чи на 
е нав ле гу ва ње на мас но ти и те дла бо-
ко во ко жа та.

- Ре зул та ти те од те ра пи и те се да ле ку 
над оче ку ва ња та. Кли нич ки те сту дии 
по ка жу ва ат 75 от сто ус пеш ност во те-
ра пи ја та со овие бра но ви. Овој ме тод 
е брз и ле сен за из ве ду ва ње и со не го 
па ци ен ти те из бег ну ва ат кла сич на опе-
ра ци ја - ве ли д-р Ди ми три је ска.

март 2014 | РЕВИТА 27

Те ра пи ја та со шо квејв-
бра но ви е ме тод што се 
ко ри сти кај ре чи си си те 
па ци ен ти во фи зи кал на-
та ме ди ци на. Ус пеш но се 
ле ку ва ат бол но ра мо, т.н. 
те ни ски лакт, бол ка во пре-
де лот на кол кот, та ка на ре-
че на та по вре да ско кач ко 
ко ле но, бол ка во зад на та 
ло жа, бол ни со стој би на 
Ахи ло ва та те ти ва, а се при-
ме ну ва и кај кал ци фи ка-
ции на ли га мен ти, те ти ви и 
му ску ли...
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Ба кте ри ја та хе ли ко ба ктер 
пи ло ри е ед на од нај че-
сти те ба кте рии што се 
по ја ву ва ат кај лу ѓе то. Во 
сво јот же луд ник ја има 

по ло ви на од на се ле ни е то од мо дер-
ни от свет, а во не раз ви е ни те зем ји 
ја има ат над 80 от сто од по пу ла ци-
ја та. Со неа мо же да се за ра зат и 
во зрас ни те и де ца та. Д-р Ви о ле та 
Хри сто ва-Ја ниќ, спе ци ја лист по ин-
тер на ме ди ци на во пр ва та при ват на 
оп шта бол ни ца „Ре-Ме ди ка“, ве ли де
ка оваа ба кте ри ја се на о ѓа во слуз-
та над епи те лот на же луд ни кот, ка де 
што има со вр ше ни ус ло ви за жи вот и 
до не кол ку де це нии. 

Ин фек ци ја та со хе ли ко ба ктер се 
пре не су ва пре ку фе кал но-ора лен 
или орал но-ора лен пат. Кај де ца та 
мо же да се ја ви уште од нај ра на во-
зраст при пи е ње не чи ста во да или 
при ја де ње не чи сто овош је и зе лен-
чук. По ре тко ба кте ри ја та мо же да се 
пре не се и од чо век на чо век пре ку 
плун ка, по вра те на со др жи на или при 

евен ту ал на ин тер вен ци ја со за ра зе-
ни и не сте ри ли зи ра ни ен до скоп ски 
ин стру мен ти.

ЧИ РЕ ВИ ШТО КР ВА ВАТ, 
А ПО НЕ КО ГАШ И РАК

- Нај го лем број ин фи ци ра ни со го-
ди ни не ма ат симп то ми што би ука жа-
ле на при сус тво то на оваа ба кте ри ја. 
Кај дру ги те, пак, се ја ву ва ат бол ки 
во сто ма кот под град на та ко ска, жа-
ре ње, пе че ње во пре де лот на же луд-
ни кот, чув ство на на ду е ност, га де ње 
и по вра ќа ње. При сус тво то на хе ли-
ко ба ктер пре диз ви ку ва соз да ва ње 

си стем ски и ло кал ни ан ти те ла ка ко 
ре зул тат на имун од го вор. Ба кте ри ја-
та не мо же да се про ши ри во дру ги те 
ор га ни и во кр вта ка ко не кои од дру-
ги те ти по ви ба кте рии - об јас ну ва д-р 
Хри сто ва-Ја ниќ.

До кол ку ин фек ци ја та со хе ли ко ба-
ктер на вре ме но и со од вет но не се 
тре ти ра, ве ли таа, ба кте ри ја та мо же 
да пре диз ви ка вос па ле ние на же луд-
ни кот и два на е сет па леч но то цре во 
и по ја ва на чи ре ви. По ве ќе од 80 
от сто од чи ре ви те на два на е сет па-
леч но то цре во и по ве ќе од 60 от сто 
од же лу доч ни те чи ре ви се по вр за ни 
со ко ло ни за ци ја на оваа ба кте ри ја. 
Са ми те чи ре ви, за вис но од нив на та 
го ле ми на и ло ка ли за ци ја, мо же да 
на пра ват кр ва ве ње и про дор во со-
се ден ор ган. Кр ва ве ња та, пак, мо же 
да би дат жи во то за гро зу вач ки.

АЛАРМ

На ша та со го вор нич ка об јас ну ва де
ка ако па ци ен тот по вра ќа со др жи на 

Се кој втор има 
хе ли ко ба ктер 
во же луд ни кот

Хе ли ко ба ктер пи ло ри, ка ко 
ед на од нај че сти те ба кте-
рии, мо же да пре диз ви ка 
бол ки во же луд ни кот, по-
вра ќа ња, чи ре ви што кр ва-
ват, па ду ри и кар ци ном
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ЈЕка ко та лог од ка фе или тем но цр ве на 

со др жи на, или, пак, има цр на сто ли-
ца, то гаш тоа се алар мант ни зна ци 
де ка тре ба да се на пра ви ур ген тен 
ен до скоп ски прег лед, ка ко и по на-
та мо шен трет ман за спре чу ва ње на 
кр ва ве ње то. 

- По ре тко, дол го го диш но при сус-
тво на ба кте ри ја та во же луд ни кот 
пре диз ви ку ва про ме ни од кои на-
ста ну ва рак на же луд ни кот (аде но-
кар ци ном и МАЛТ-лим фом), во чие 
соз да ва ње се важ ни и фа кто ри на 
око ли на та, ка ко што се пу ше ње то и 
со ле на и кон зер ви ра на хра на, нас-
про ти ја де ње то хра на бо га та со ан-
ти о кси дан ти и ви та мин Ц. Од овие 
при чи ни по треб но е на вре ме но да 
се открие и да се ле ку ва оваа ба кте-

ри ја - ве ли д-р Хри сто ва-Ја ниќ.
Ди јаг но за та се по ста ву ва со два 

ти па те сти ра ње: ин ва зи вен тест, кој 
се пра ви со га стро ско пи ја (прег лед 
со те нок фле кси би лен ин стру мент со 
ка ме ра што се вне су ва пре ку уста) 
и би оп си ја на же луд ник (ана ли за 
на тки во зе ме но од не го), и не ин-
ва зив ни те сто ви, кои се пра ват кај 
пом ла ди па ци ен ти кај кои ле ка рот е 
си гу рен де ка не тре ба да се иск лу чи 
кар ци ном со га стро ско пи ја. 

Ако па ци ен-
тот по вра ќа 
со др жи на 
ка ко та лог 
од ка фе или 
тем но цр ве-
на со др жи на 
и има цр на 
сто ли ца, 
вед наш тре-

ба да се на пра ви ур ген тен 
ен до скоп ски прег лед, ка ко 
и по на та мо шен трет ман за 
спре чу ва ње на кр ва ве ње то

Д-р Ви о ле та 
Хри сто ва-Ја ниќ, 
ин тер нис тка

Се те сти ра вак ци на
Кај ед наш из ле ку ван па ци ент од хе ли ко ба ктер пи ло ри шан си те за по-

втор на ин фек ци ја се мно гу ма ли. По ра ди го ле ма та за ста пе ност на оваа 
ба кте ри ја, по вр за но ста со по ја ва на чи ре ви и кар ци ном на же луд ник, нај-
до бра оп ци ја за пре вен ци ја е вак ци на та.

- Неј зи но то соз да ва ње е сѐ уште во екс пе ри мен тал на фа за на жи вот ни, а 
да ва уте ши тел ни пр вич ни ре зул та ти - ве ли д-р Хри сто ва-Ја ниќ.

Трој на те ра пи ја
Има ста во ви што ука-

жу ва ат де ка па ци ен ти 
со до ка жа на ба кте ри ја без 
ни ка кви симп то ми не тре ба 
да се ле ку ва ат за што таа мо
же да ста не по от пор на, по-
ра ди не са ка ни те дејс тва на 
ан ти би о ти ци те, ка ко и мож-
на по ја ва на ан кси оз ност 
при не ус пе шен трет ман. 
Во пре о ста на ти те слу чаи, 
ве ли д-р Хри сто ва-Ја ниќ, 
ле ку ва ње то е со т.н. трој-
на те ра пи ја. 

- Тоа зна чи трет ман со 
два раз лич ни ан ти би о ти ка 
и ин хи би тор на про тон ска 
пум па - ИПП (кој на ма лу ва 
ла че ње на же лу доч на та ки се ли-
на). Те ра пи ја та нај че сто трае 
од се дум де на до две 
не де ли, а по неа одре ден 
пер и од се про дол жу ва 
со трет ман са мо со ИПП. 
До кол ку по втор но има ме 
при сус тво на ба кте ри ја и 
по крај упор на та те ра-
пи ја, а па ци ен тот 
има те го би, се 
по вто ру ва трој-
на та те ра пи ја со 
за ме на на еден 
ан ти би о тик, па ду
ри и се ко ри сти 
че твор на те ра-
пи ја - об јас ну ва 
до ктор ка та. 

По ра но ус пе хот 
за от стра ну ва ње 
на ба кте ри ја та бил над 90 от сто, а 
де нес, по ра ди го ле ма та упо тре ба 
на ан ти би о ти ци, таа ста ну ва от пор-
на на те ра пи ја и ус пе хот е 75-80 
от сто. 

Ка ко се откри ва ба кте ри ја та?
Те сто ви те за откри ва ње хе ли ко ба ктер пи ло ри мо жат да се на пра ват:
l Пре ку крв, при што се откри ва ат ан ти те ла та. Во одре де ни слу чаи кај 

не ко гаш ин фи ци ра ни и из ле ку ва ни па ци ен ти, те стот мо же да би де лаж но 
по зи ти вен, иа ко па ци ен тот по ве ќе не е ин фи ци ран; 
l Пре ку сто ли ца, при што се откри ва ан ти ген на ба кте ри ја та;
l Уреа-из ди шен тест, ко га па ци ен тот пие рас твор со ра ди о а кти вен јаг ле род;
l CLO-тест (се сме та за нај си гу рен), кој се пра ви со зе ма ње тен ко пар че од 
же луд ник при га стро ско пи ја. 
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Чо веч ко то те ло не мо же 
да из др жи се којд нев ни 
24-ча сов ни на по ри без 
од мор, па за тоа му е не-
оп хо ден сон. Но и то гаш, 

до де ка спи е ме и со ну ва ме, ре чи си 
ни ко гаш те ло то не се иск лу чу ва це лос-
но, а мо зо кот е мно гу акти вен. Спо-
ред ед на те о ри ја, до де ка со ну ва ме, 
ко га ре чи си и не ма вли ја ни ја од над-
во реш на та око ли на, мо зо кот се ре-
про гра ми ра та ка што се ос ло бо ду ва 
од ста ри и не по треб ни ин фор ма ции. 
Ква ли тет ни от сон е ва жен фа ктор за 
здрав жи вот и за тоа тре ба да се обр-
не осо бе но вни ма ние на спи е ње то.

ВИ ДО ВИ СПИ Е ЊЕ И СО НУ ВА ЊЕ

Спо ред д-р Бjaнкa Чaчeв-Спaн-
чeскa, не вроп си хи ја тар од „Ре-Ме-
ди ка“, со нот има сво ја ар хи те кту ра, 
ко ја, спо ред изг ле дот на еле ктро ен-
це фа ло грам - ЕЕГ (про це ду ра при 
ко ја се откри ва еле ктрич на та актив-
ност во мо зо кот), е по де ле на во не-
кол ку фа зи.

- По сто јат два ти па сон - нон-РЕМ и 
РЕМ-спи е ње. И два та ти па ни се по-

треб ни и се со ка ра кте ри стич ни фи-
зи о ло шки про ме ни. Фа за та нон-РЕМ 
кај во зра сен чо век е ре чи си 75 от сто 
од дол жи на та на це ло куп но то спи е-
ње во те кот на но ќта. Тоа е т.н. ор-
то докс но спи е ње, кај кое има ме пад 
на ме та бо лич ка та актив ност, пад на 
крв ни от при ти сок и за ба ву ва ње на 
ра бо та та на ср це то. Овој тип спи е ње 
мо же да го по де ли ме на ле сен ор то-
до ксен сон и дла бок ор то до ксен сон. 
Ко га сме во ле сен ор то до ксен сон, 
те ло то ја ме ну ва сво ја та по лож ба ре-
чи си 40 па ти за кр вта не пре че но да 
цир ку ли ра, а му ску ли те да оста нат 
актив ни. Во дла бо ки от ор то до ксен 
сон и му ску ла ту ра та и мо зо кот се 
крај но опу ште ни. До де ка спи е ме но
ќе, око лу пет па ти по ми ну ва ме од ор-
то до ксен во па ра до кса лен сон - об-
јас ну ва д-р Чaчeв-Спaнчeскa. 

Па ра до ксал но то спи е ње се ка ра-
кте ри зи ра со не пра вил но ди ше ње 
и не пра ви лен пулс и бр зо дви же ње 
на очи те на ре че но РЕМ. Нај го лем 
дел од со ну ва ње то се од ви ва ток му 
во РЕМ-фа за та. Екс пе ри мен тал но е 
до ка жа но де ка лу ѓе то мо жат мно гу 
ве ро до стој но да ги опи шат сво и те 

со но ви ако ги раз бу ди ме за вре ме 
на та кво спи е ње. Од дру га стра на, 
пак, по пет ми ну ти отка ко ќе по ми не 
РЕМ-фа за та, се ќа ва ње то на со нот е 
маг ли во и бле до. По 10 ми ну ти ве ќе 
на ни што не се се ќа ва ме. Лу ѓе то што 
ве лат де ка не со ну ва ат се оние што 
не се бу дат во РЕМ-фа за та, ту ку вле-
гу ва ат во след на нон-РЕМ фа за на 
ор то докс но спи е ње.

- РЕМ-фа за та во про сек трае 15-20 
ми ну ти, по што сле ду ва ат 60-90 ми-
ну ти ор то докс но спи е ње. Во те кот на 
ед на ноќ спи е ње, со ну ва ме ре чи си 
два ча са. Оние што екс пе ри мен тал но 
би ле ли шу ва ни од РЕМ-фа за та на сон, 
ста ну ва ле нер воз ни, раз драз ли ви, 
агре сив ни и те шко мо же ле да се кон-
цен три ра ат. Не кои ду ри има ле и ха лу-
ци на ции. По доц на се то тоа го на до-
пол ну ва ле со до пол ни тел ни пер и о ди 
на по дол го спи е ње. Се то ова го во ри 
де ка во мо зо кот по стои си стем што го 
ре гу ли ра од не су ва ње то, кое е вр за но 
со на го ни те - глад, се ксу а лен на гон, 
сон, а осо бе но агре сив но ста, ко ја во 
те кот на со нот во о би ча е но се праз ни. 
Ако функ ци о ни ра ње то на овој си стем 
се на ру ши, мо же да се слу чи и не кон-

Хигиенанаспиењето
запоздравживот
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тро ли ра на РЕМ-актив ност и ко га сме 
буд ни. Тоа е со стој ба ко га ис пи та ни-
ци те има ле ха лу ци на ции во буд на со-
стој ба, а би ле ли ше ни од сон по дол го 
вре ме - ве ли до ктор ка та.

Иа ко е утвр де но де ка ни кој не мо
же да из др жи бе ско неч но без сон, 
има лу ѓе што жи ве ат нор мал но, иа ко 
но ќе спи јат са мо 2-3 ча са. Тие, за 
раз ли ка од оние што ги ма чи не со-
ни ца, ре тко се жа лат на за мор. Обич-
но се фи зич ки здра ви, ат лет ски гра-
де ни и се за ин те ре си ра ни за по ве ќе 
актив но сти со кои ги ис пол ну ва ат 

дол ги те ча со ви буд ност. Во не кои 
слу чаи скло но ста кон кра тко трај ни от 
сон е и нас лед на. Во о би ча е на та по-
тре ба за сон е осум ча са, об јас ну ва 
на ша та со го вор нич ка, но има го ле-
ми ва ри ја ции - не кои спи јат мал ку и 
тоа им е до вол но, и обрат но, не кои 
спи јат по ве ќе, но не им е до вол но. 

- Не ро де но то де те нај го лем дел од 
вре ме то го ми ну ва во спи е ње - око-
лу 16 ча са днев но. Со го ди ни те по-
тре ба та од сон се на ма лу ва, па та ка 
на 6-го диш но де те му се по треб ни 10 
ча са, а на 12-го диш но око лу де вет ча
са. Спо ред пос лед ни те ис пи ту ва ња 
што се пра ве ни во САД, нај го лем дел 
од про сеч на та по пу ла ци ја спие око лу 
се дум ча са. Она што е важ но е де ка 
на ша та про ду ктив ност опа ѓа ако сме 
ли ше ни од сон - ве ли д-р Чaчeв-Спaн-
чeскa.

НЕ СО НИ ЦА ТА Е БО ЛЕСТ

Го лем број лу ѓе де нес се жа лат на 
проб ле ми по вр за ни со спи е ње то. 
На ру шу ва ње то на спи е ње то мо же да 
пре диз ви ка емо ци о нал ни те шко тии, 
отеж на то пом не ње, ло ши мо то рич ки 
спо соб но сти, на ма ле на ефе ктив ност 
на ра бот но то ме сто, скло ност кон 
пра ве ње со о бра ќај ни нез го ди. При 
на ру шу ва ње то на спи е ње то нај че сто 
ста ну ва збор за не со ни ца, за спи е-

ње пре ку ден или за сон ли вост.
- Цир ка ди а но на ру шу ва ње на ри-

та мот на спи е ње е не у сог ла се ност на 
вна треш ни от ри там на буд ност и сон 
со око ли на та. Бол ни те обич но има ат 
не со ни ца или пре те ра на сон ли вост 
пре ку ден, или и две те, и во о би ча е но 
се ре ша ва со прис по со бу ва ње на 
т.н. вна тре шен ча сов ник. Не со ни ца-
та е че сто на ру шу ва ње, кое е прос-
ле де но со те шко ти ја во зас пи ва ње то 
или дол жи на та на спи е ње. Неа мо же 
да ја пре диз ви ка ат раз лич ни при чи-
ни те ли - фи зич ки од ти пот на че ша ње 
или бол ка, не со од вет на по стел ни на, 
но и нер во за и ан кси оз ност, воз бу-
де ност, пи е ње чај или ка фе пред спи-
е ње, не до вол на фи зич ка актив ност, 
за душ ли вост на про сто ри ја та, ло шо 
ва ре ње... - об јас ну ва до ктор ка та.

Сон ли во ста во те кот на де нот и не-
со ни ца та се симп то ми на на ру ше но 
спи е ње, се ја ву ва ат и про ме ни на 
дру ги функ ции на те ло то: про ме на 
на те лес на та тем пе ра ту ра, про ме на 
на из ла чу ва ње то хор мо ни, мач ни ни, 
сла бост... Си те овие симп то ми мо жат 
да се ја ват и по ра ди че сти те про ме-
ни на ри та мот на спи е ње и бу де ње 
при да леч ни па ту ва ња, а и ко га се 
ра бо ти во сме ни и де журс тва. За 
от стра ну ва ње на тие симп то ми, по-
треб ни се не кол ку де на до де ка да се 
вра ти ме во нор ма лен ри там.

Го лем број лу ѓе де нес се жа лат на на ру ше но спи е ње, кое мо же да пре диз ви ка емо ци о-
нал ни те шко тии, отеж на то пом не ње, ло ши мо то рич ки спо соб но сти, на ма ле на ефе ктив-
ност на ра бот но то ме сто, скло ност кон пра ве ње со о бра ќај ни нез го ди...

Ква ли тет-
ни от сон е 
мно гу ва жен 
за здрав жи-
вот. На не го 
вли јае и тоа 
што и кол ку 
ја де ме, да ли 
пи е ме ал-
ко хол пред 

спи е ње, кол ку сме фи зич-
ки и мен тал но актив ни, 
со стој ба та на ра бот но то 
ме сто, бо ле сти те...

Д-р Бjaнкa 
Чaчeв-Спaнчeскa, 
не вроп си хи ја тар

Ка ко до по до бар сон
Ква ли те тот и кван ти те тот на со нот за ви сат од вре ме то ко га 

оди ме да спи е ме, од вре ме то од лег ну ва ње до зас пи ва ње, од 
бро јот и вре ме то на бу де ња во те кот на но ќта и од утрин ско-
то бу де ње. Не по мал ку важ но е и вре ме тра е ње то на днев но то 
спи е ње.

На ква ли те тот на со нот вли јае и тоа што и кол ку ја де ме, да
ли пи е ме ал ко хол пред спи е ње и кол ка ва ни е фи зич ка та или 
мен тал на актив ност. Зе ма ње то или изо ста ву ва ње то ко фе ин и 
ни ко тин, ле ко ви, вре ме тра е ње то на фи зич ка та актив ност, ка ко 
и ор ган ски те бо ле сти (кар ди о ва ску лар ни, бе ло дроб ни, Пар кин-
со но ва бо лест и дру ги хро нич ни со стој би - де пре си ја, ма ни ја, 
ан кси оз ност) исто та ка вли ја ат на ква ли те тот на со нот.

За до бар сон, со ве ту ва на ша та со го вор нич ка, по треб на е хи-
ги е на на спи е ње и да се из бег ну ва ат фа кто ри те што мо же да 
го на ру шат со нот, а во слу чај на на ру шу ва ње се со ве ту ва ра ци-
о нал но ко ри сте ње ле ко ви - хип но ти ци, се да ти ви, ан ти де пре си-
ви, но са мо спо ред ле кар ско упат ство.

Из ло жу вај те се на свет ли на
Свет ли на та најм но гу вли јае на нор мал ни от ри-

там на спи е ње и бу де ње. На ша та со го вор нич ка 
ве ли де ка за до бар сон е по треб но да би де ме 
из ло же ни на свет ли на, днев на или ве штач ка со 
спе ци јал ни лам пи, од 5.000 до 10.000 лу кса.

На ру шу ва ња та на спи е ње то мо же да би дат 
по вр за ни со пси хич ки проб ле ми - де пре си ја, 
мо мен та лен емо ци о на лен стрес, от пу шта ње од 
ра бо та, бол нич ко ле ку ва ње... Симп то ми те се 
пов ле ку ва ат отка ко ќе ја ре ши ме таа стрес на 
со стој ба и во овој слу чај не со ни ца та е кра тко-
трај на и мин ли ва.

По крај кван ти та тив ни, по сто јат и ква ли та тив-
ни на ру шу ва ња на со нот - ноќ ни стра во ви, ме-
се ча ре ње, ноќ ни мо ри, нар ко леп си ја, па ра ли за 
на спи е ње, ка тап ле кси ја, син дром на не мир ни 
но зе... За се кое од овие на ру шу ва ња по стои со-
од вет на те ра пи ја.
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Ва ги на та, по ра ди по ве ќе 
при чи ни, со те кот на вре-
ме то мо же да се опу шти, да 
се зго ле ми неј зи ни от ди ја-
ме тар, а неј зи ни те му ску ли 

да ос ла бат. По ра ди тоа, ин ди ви ду ал но 
кај се ко ја же на мо же да се на ма ли се-
ксу ал на та функ ци ја на ва ги на та.

Од таа при чи на сѐ по ве ќе же ни ба-
ра ат ле кар ска по мош за ре ша ва ње 
на овој проб лем со подм ла ду ва ње на 
род ни ца та, што се из ве ду ва во пр ва та 
оп шта бол ни ца „Ре-Ме ди ка“.

Д-р Ја не Стој ков ски од „Ре-Ме ди ка“ 
об јас ну ва де ка подм ла ду ва ње то на 
род ни ца та, или ва ги ноп ла сти ка, прет-
ста ву ва си стем од хи рур шки за фа ти со 
кои се на ма лу ва ди ја ме та рот на ва ги-
на та и се вра ќа под др шка та на ва ги-
на та и на неј зи ни те стру кту ри, а се то 
тоа мо же да се из ве де кла сич но или со 
ла сер.

- Ва ги нал на та ре ла кса ци ја се слу-
чу ва по ра ди истег ну ва ње или рас ки-
ну ва ње на кар лич ни те под др жу вач ки 
тки ва (сврз но то тки во, ли га мен ти те и 
му ску ли те). Мо же да се слу чи ка ко изо-
ли ра на по ја ва или за ед но со про ме ни 

во ста ти ка та на дру ги те кар лич ни ор-
га ни (спад или про лапс на ѕи до ви те 
на род ни ца та, гр ло то на ма тка та, спад 
или про лапс на ма тка та, моч ни от ме
ур, ре кту мот). Ва ги нал на ре ла кса ци ја 
е гу бе ње на оп ти мал на та стру ктур на 
ар хи те кто ни ка на ва ги на та, при што 
ва ги нал ни те му ску ли мо же да се опу-
ште ни со слаб то нус, си ла, кон тро ла и 
под др шка. Вна треш ни те и над во реш-
ни те ва ги нал ни ди ја ме три во го ле ма 
ме ра мо же да се зго ле ме ни. Му ску ли те 
за под др шка на зад ни от ва ги на лен ѕид 
и оние на ва ги нал ни от отвор се тен ки и 
разд во е ни, осо бе но во сред на та ли ни-
ја, по ра ди што ос ла бу ва под др шка та. 
Во та ква со стој ба сен зу ал на та стра на 
на жен ско то се ксу ал но за до во лу ва ње 
е на ма ле на. Ме ди цин ска та ли те ра ту ра 
ве ли де ка ова е ин ди ви ду ал но, би деј ќи 
не се ко ја же на има исто искус тво - об-
јас ну ва д-р Стој ков ски.

ЗО ШТО НА СТА НУ ВА ОПУ ШТА ЊЕ ТО?

Же ни те, ге не рал но, ба ра ат ва ги нал-
но подм ла ду ва ње од две при чи ни - за 
ре ша ва ње на симп то ми те по вр за ни 

со кар лич но то опу шта ње (ци сто це ла, 
ре кто це ла, стрес, ури нар на ин кон ти-
нен ци ја) и за зго ле му ва ње или за по до-
бру ва ње на се ксу ал на та функ ци ја.

- Кај же ни те кај кои при чи на за се-
ксу ал на ди сфунк ци ја е про ме на во 
нор мал на та ана то ми ја (ко ја мо же да 
е здру же на со ури нар на ин кон ти нен-
ци ја, про лапс на кар лич ни те ор га ни 
или ва ги нал на ре ла кса ци ја) ре зул ти ра 
со на ма ле на осет ли вост. Луз ни те на 
ва ги нал ни те ѕи до ви од прет ход ни те 
по ро ду ва ње или опе ра ци ја или, пак, 
зго ле ме ни срам ни ус ни што соз да ва ат 
те шко тии за вре ме на се ксот, хи рур-
шки мо же да се ко ри ги ра ат, по што 
зна чи тел но се по до бру ва се ксу ал на та 
функ ци ја и се зго ле му ва се ксу ал но то 
за до волс тво. Важ но е да знае де ка на-
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Подмладување
народницата

Сѐ по ве ќе же ни не са ка ат 
во зра ста или за гу бе на-
та оп ти мал на функ ци ја на 
ва ги на та да ги при фа тат 
со из го вор де ка тоа та ка 
тре ба да би де, па за вра ќа-
ње или за по до бру ва ње на 
сен зу ал ни те за до волс тва 
при ме ну ва ат ва ги ноп ла-
сти ка, од нос но хи рур шки 
за фат за подм ла ду ва ње на 
род ни ца та



март 2014 | РЕВИТА 33

ВА
ГИ
Н
О
ПЛ
АС
ТИ
КА

ма ле на та чув стви тел ност при се ксу ал-
ни от од нос мо же да за ви си од по ве ќе 
фа кто ри. По крај фа кто ри те по вр за ни 
со пси хо се ксу ал на та ди сфунк ци ја, при-
чи на за на ма ле на та чув стви тел ност 
при се ксот мо же да е и оште ту ва ње то 
на сен зор ни нер ви што го инер ви ра ат 
дно то од кар ли ца та. Ова оште ту ва ње 
на нер ви те е по че сто во слу чаи ко га се 
ко ри стат ин стру мен ти при ва ги нал но 
по ро ду ва ње, ка ко што се фор цепс или 
ва ку ум. Пред опе ра ци ја та на ва ги на та 
важ но е да се иск лу чат овие при чи ни, 
би деј ќи не по стои га ран ци ја де ка са мо 
со ана том ска та ре кон струк ци ја ќе има 
це лос на та ре ста вра ци ја на нор мал на-
та се ксу ал на функ ци ја - ве ли д-р Стој-
ков ски.

НАЈ ЧЕ СТИ ЗА ФА ТИ ЗА ПОДМ ЛА ДУ ВА ЊЕ

При подм ла ду ва ње то на род ни ца-
та се пра ват функ ци о на лен и естет ски 
хи рур шки трет ман за по до бру ва ње 
на вул вар ни те и ва ги нал ни стру кту ри. 
При тоа, спо ред на ши от со го вор ник, 
мо же да се ин тер ве ни ра кај го ле ми те 
и кај ма ли те срам ни ус ни (ла бии), кај 
драз ни ца та од нос но кли то ри сот, по тоа 
кај Ве не ри ни от брег, ме ѓич ка та или 
пер и не у мот, дев стве на та мем бра на 
од нос но хи ме нот, кај ва ги нал ни от влез 
и кај ѕи до ви те.

Спо ред д-р Стој ков ски, нај че сти те 
про це ду ри за подм ла ду ва ње на род ни-
ца та се:

- Ла би оп ла сти ка или опе ра ци ја за ре-
кон струк ци ја на ма ли те и го ле ми срам-
ни ус ни. Ма ли те срам ни ус ни мо же да 
би дат вро де но или стек на то из дол же ни 
или не ед на кви. Мно гу же ни ве лат де ка 
ма ли те вна треш ни ус ни се по го ле ми, 
не ед на кви и из ле гу ва ат по ве ќе од го-
ле ми те над во реш ни ус ни. Нај че сти те 
проб ле ми се функ ци о нал ни: нав ле гу ва-
ње на ма ли те срам ни ус ни во ва ги на-
та за вре ме на се ксу ал ни от од нос што 
пре диз ви ку ва не при јат ност, зде бе лу ва-
ње на ма ли те срам ни ус ни ка ко ре зул-
тат на хро нич на ири та ци ја од фи зич ка 
ин те рак ци ја со об ле ка, не при јат ност ко
га се но си тес на дол на об ле ка и не при-
јат ност ко га се но сат тес ни пан та ло ни. 
Со ла би оп ла сти ка та мо же да се ре кон-
стру и ра ат и про ме ни што се ја ву ва ат 
и со ста ре е ње то, при по ро ду ва ње или 
при не ко ја по вре да. За по до бра си ме-
три ја на вул ва та се при ме ну ва ат и коз-
ме тич ки по стап ки за зго ле му ва ње на 
го ле ми те срам ни ус ни.

- Ва ги ноп ла сти ка е за фат со кој се 
по пра ва ат ва ги нал ни те ѕи до ви што се 
из дол же ни или има ат ос ла бен то нус. 
При тоа се от стра ну ва дел од тој ѕид за 
да се по стиг не нор мал на ва ги нал на 
ана то ми ја.

 - Пе ри не оп ла сти ка е опе ра ци ја за 
подм ла ду ва ње на ме ѓич ка та, со што се 
обез бе ду ва ва ги нал на под др шка и се 
зго ле му ва за гу бе но то рас то ја ние по ме-
ѓу вле зот на ва ги на та и анал ни от отвор. 
Со овој за фат мо же да се по до бри и си-
ме три ја та ме ѓу го ле ми те и ма ли те ус ни 
за естет ски по до бра вул ва.

- Хи ме ноп ла сти ка е по стап ка за ре-
кон струк ци ја на хи ме нот. Тој мо же да 
би де оште тен од се ксу а лен од нос, од 
там по ни, при ди ги тал на ма ни пу ла ци ја 
на ва ги на та или спон та но. Хи ме нот мо
же да се по пра ви и да изг ле да ка ко да 
не ма ло ни ка кви оште ту ва ње на не го. 
Хи ме ноп ла сти ка та е раз лич но за ста пе-
на, во за вис ност од кул тур ни те, со ци јал-
ни те, ре ли ги оз ни те или, пак, од лич ни 
при чи ни.

- Ху де кто ми ја е опе ра ци ја за от стра-
ну ва ње на ви шо кот ко жа во око ли на та 
на гла ва та на кли то ри сот за да се овоз-
мо жат по до бра се ксу ал на сти му ла ци ја 
и за до волс тво.

- Амп ли фи ка ци ја на Г-точ ка е коз ме-
тич ка про це ду ра што се из ве ду ва под 
ло кал на ане сте зи ја, со ста ва ње фи ле-
ри на пред ни от ва ги на лен ѕид за да се 
овоз мо жи по го ле ма се ксу ал на сти му-
ла ци ја.

- Ла сер ско то ва ги нал но подм ла ду ва-

ње е мо ди фи ка ци ја на тра ди ци о нал-
на та ги не ко ло шка хи рур шка по стап ка, 
при што осо бе но се вни ма ва на вли-
ја ни е то на кар лич но то опу шта ње врз 
се ксу ал на та функ ци ја. Ла сер ски те тех-
ни ки се со неж на пре циз ност, кон тро ли-
ра на точ ност и ми ни мал но кр ва ве ње. 
Со нив па ци ен тка та бр зо заз дра ву ва 
и се вра ќа на се којд нев ни те об вр ски 
за кра тко вре ме. Ла сер ско то ва ги нал-
но подм ла ду ва ње трае 1-2 ча са, во за-
вис ност од тоа кол ка во е опу шта ње то и 
од тоа кол ка ва е по тре ба та од трет ман 
на ва ги нал ни те ѕи до ви, ме ѓич ка та и 
кар лич ни те му ску ли. По опе ра ци ја та, 
же на та не тре ба да има се ксу ал ни од-
но си нај мал ку 45 де на - об јас ну ва д-р 
Стој ков ски.

НЕ МА ТА БУА, БИ ДЕ ТЕ ХРА БРИ

Ка ко што во ми на то то жен ско то не-
кон тро ли ра но мо кре ње би ло та бу, та
ка жен ска та се ксу ал на ди сфунк ци ја 
(фи зич ки, хор мо нал на, пси хо ло шка) 
де нес оста ну ва су штин ска об ласт ка
де што мно гу здрав стве ни про фе си о-
нал ци сѐ уште не се до вол но еду ци-
ра ни да со ве ту ва ат и да ја тре ти ра ат 
таа проб ле ма ти ка. Же ни те са ка ат сѐ 
по ве ќе да зна ат, да има ат из бор, са-
ка ат нив ни те ги не ко ло зи да го слуш-
нат нив ни от проб лем и да им по ну дат 
ре ше ние. 

- Ако има те проб ле ми со ва ги нал-
на опу ште ност, што ви пре диз ви ку ва 
се ксу ал на ди сфунк ци ја, то гаш имај те 
хра брост и раз го ва рај те со ва ши от 
ма ти чен ги не ко лог. Важ но е да би-
де те искре ни и ди рект ни, би деј ќи не 
си те ле ка ри зна ат да раз го ва ра ат за 
си те пра ша ња што се важ ни за вас. 
Же ни те са ка ат ре ше ние за подм ла ду-
ва ње на ва ги на та за по до бро се ксу-
ал но за до волс тво. Сѐ по ве ќе же ни не 
са ка ат во зра ста или за гу бе на та оп-
ти мал на функ ци ја да ги при фа тат со 
из го вор де ка тоа та ка тре ба да би де. 
Ве ру вај те во се бе, проб ле мот не е во 
ва ши от ум. Ва ги нал но подм ла ду ва ње 
во ком би на ци ја со ре кон стру ктив на 
хи рур ги ја за ко рек ци ја на ин кон ти-
нен ци ја или про лапс за мно гу же ни 
ќе би де клу чот за нор мал но жи ве е ње 
и за да не се по ми рат со тоа де ка е 
нор мал но да стра да ат од на ма ле на 
чув стви тел ност за вре ме на се ксу ал-
ни от чин, од ури нар на ин кон ти нен ци-
ја или про лапс на кар лич ни те ор га ни 
- со ве ту ва д-р Стој ков ски.

Же ни те ге не-
рал но ба ра ат 
ва ги нал но 
подм ла ду-
ва ње од две 
при чи ни - за 
ре ша ва ње 
на симп то-
ми те по вр-

за ни со кар лич но то опу шта-
ње (ци сто це ла, ре кто це ла, 
стрес, ури нар на ин кон ти-
нен ци ја) и за зго ле му ва ње 
или за по до бру ва ње на 
се ксу ал на та функ ци ја 

Д-р Ја не 
Стој ков ски 
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Ју ни ќе би де ме сец на ра до-
сти и сла ве ње во се мејс тво то 
на гол ма нот на ра ко мет ни от 
клуб Ме та лург и ре пре зен-
та ти вец Ни ко ла Ми трев ски 

и не го ва та со пру га Еле на. Во ју ни 
сла ват го диш ни на од нив ни от брак, 
го диш ни на отка ко се за поз на ле и, 
нај го ле ма та ра дост, ќе до би јат бе бе. 
Па та ка, по го ле ми те ус пе си во ра-
ко мет на та Ли га на шам пи о ни те, кај 
Ни ко ла и Еле на до ма, во Скоп је, поч-
ну ва ат под го то вки те за ќер кич ка та. 
Ја ос мис лу ва ат дет ска та со ба, има ат 
и не кол ку идеи за ими ња, но за тоа 
ќе по че ка ат и ку мот да ка же.

На из не на ду ва ње на Еле на, Ни ко-
ла се под го тву вал и да при сус тву ва 

на по ро ду ва ње то. На прег ле ди те во 
„Ре-Ме ди ка“ оди за ед но со Еле на.

- Та му ми ја сле дат бре ме но ста 
уште од по че то кот. По чи ту ва ме и 
пра ви ме сѐ што ќе ни ка же до ктор-
ка та. Мно гу сум за до вол на од трет-
ма нот, од до кто ри те и од ус ло ви те, па 
та му и ќе се по ро дам - ве ли Еле на.

А до то гаш про дол жу ва прис по со-
бу ва ње то на скоп ска та сре ди на, 
би деј ќи и двај ца та се би тол ча ни. За 
раз ли ка од Ни ко ла, Еле на ве ли де ка 
по те шко ѝ оди. Тој во Скоп је има 
дру га ри од Би то ла, но и двај ца та ги 
вле чат род ни от крај, се мејс тва та и 
би тол ски те та би е ти.

- По рас нав ме во Би то ла, та му се 
за поз нав ме, та му пра вев ме свад ба. 

ЕЛЕ НА И НИ КО ЛА МИ ТРЕ СКИ

Подготвуваат
стратегијазатројца

Во Скоп је се дру жам 
со ко ле ги те од Ме та лург, 
а во Би то ла оди ме ко га јас 
имам сло бо ден ви кенд. 
Ко га сме та му, са кам да 
ги ис по чи ту вам дру га ри те, 
да се ви дам со си те... 
Та му те ра ме по би тол ски, 
ве ли Ни ко ла Ми трев ски, 
гол ма нот на Ме та лург
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чуд но ко га поч нав да жи ве ам ту ка. 
Во Би то ла жи ве ев во ку ќа, па из ле зи 
над вор, со еден до бар ден, со друг 
здра во-жи во, ка ко си, а ту ка го не ма 
тоа. Но за тоа ту ка се и би тол ски те 
при ја те ли и ко ле ги те од Ме та лург - ве
ли Ни ко ла.

ВО БИ ТО ЛА ПО БИ ТОЛ СКИ

Во Би то ла одат се ко гаш ко га Ни ко-
ла има сло бо ден ви кенд и та му, се 
сме ат Еле на и Ни ко ла, сѐ те ра ат по 
би тол ски. Са ка ат да се ви дат со си те 
при ја те ли и род ни ни. За ед но со не-
кол ку дру га ри Ни ко ла на у тро оди на 
чор ба во ре сто ра нот ка де што не го-
ви от брат е го твач, по тоа на ка фе во 
би тол ски те ка фу ли ња, па до ма на се-
ме ен ру чек, а на ве чер со дру ги при-
ја те ли на пи ја лак.

За ед но се де вет го ди ни. 
- Ни ко ла знае да из не на ди за мно-

гу ра бо ти. Та ка ме из не на ди и ко га 
ме по ба ра за же на. Пр во се до го во-
рил, па по тоа ме пра ша да ли ќе се 
ома жам за не го - се смее Еле на.

- Се дев ме со та тко ми и со брат ми 
и ме пра шу ваа ко га ќе има свад ба. 
Им ре ков - се га. Ста наа и вед наш 
поч наа да ба ра ат ре сто ран за свад-
ба та, одре див ме да тум, до го во рив-
ме му зич ка гру па, исп ла ни рав ме сѐ, 
а јас Еле на уште ја не мав по ба ра но 
за же на. Ни на мај ка ми не ѝ ка жав-

ме вед наш. Ду ри по не кое вре ме 
до ма ѝ ка жав на Еле на де ка сѐ е 
до го во ре но за свад ба во Би то ла и ја 
пра шав да ли ќе се зе ме ме - до да ва 
Ни ко ла.

ФУД БА ЛЕ РОТ СТА НА РА КО МЕ ТАР

Во Би то ла му се и ра ко мет ни те по-
че то ци. Иа ко са кал да би де фуд ба-
лер, се пак се по ка жа де ка ме сто то 
му е на ра ко мет ни от гол, осо бе но по 
од лич ни от меч про тив Бар се ло на. Во 
че твр то од де ле ние поч нал да тре ни-
ра фуд бал, но по пу штил со уче ње то, 
па пре ки нал. По доц на, ко га во учи-
ли ште поч на ле да игра ат ра ко мет, 
тој бра нел и по не кол ку школ ски нат-
пре ва ри клас ни от ра ко во ди тел му 
ре кол: „Ти Ни ко ла, мо ра да поч неш 
да тре ни раш ра ко мет“. Тој се про ти-
вел, дру га ри те и на став ни кот би ле 
упор ни. По не кол ку тре нин зи де фи-
ни тив но се од лу чил за ра ко ме тот, 
а од 13-та  го ди на поч нал и актив но 
да тре ни ра. Про фе си о нал но поч нал 
во Пе ли стер, ка де што играл две го-
ди ни, па по тоа во Вар дар, а се га во 
Ме та лург.

Тре ни ра по сто ја но, со по се бен 
трет ман со гол ман ски от тре нер на 
Ме та лург, Да ни ло Бре сто-
вац.

- Тре нин зи те се 
комп лекс ни и не се 
са мо на те рен. Ком-

би на ци ја се од веж би, ана ли зи, тр-
ча ње, гле да ње сним ки од про тив ни-
ци те, пра вил на ис хра на... Не кол ку 
ме се ци го при ме ну вав ре цеп тот на 
Но вак Ѓо ко виќ за безг лу тен ска ис-
хра на и ус пе ав да ги исфр лам од 
ме ни то браш но то и сла тки те. Ја дам 
са мо цр но чо ко ла до и ед вај ус пе-
вам да одо ле ам ко га ќе по ми нам 
по крај сла ткар ни ца. Се тру дам хра-
на та да ми би де по ве ќе про те ин ска 
и да вне су вам јаг ле хи дра ти, осо бе но 
по нат пре вар или те жок тре нинг, за 
вра ќа ње на енер ги ја та - об јас ну ва 
Ни ко ла.

Еле на го сле ди Ни ко ла во те кот 
на це ла та ка ри е ра, но се га, по ра ди 
бре ме но ста, глав но на ви ва до ма.

- Ми рен на ви вач сум, ама не мо-
жам да не пот скок нам на до бри те 
од бра ни - ве ли Еле на.

СО ДАР КО И СО РА ДЕ НЕ СМЕ СА МО ЗА 
ДА СИ ДО ДА ВА МЕ ШИ ШИ ЊА СО ВО ДА

Ни ко ла ве ли де ка е мно гу им пул-
си вен.

- Ко га ќе по гре шат со и гра чи те, 
нер во за та ми трае ед на се кун да, 
но ко га јас гре шам, се нер ви рам 
и сѐ и се што ми по ми ну ва низ гла-

ва та. Ко га ќе при мам гол, мно гу 
сум им пул си вен и на сним ки-

те по ме чот гле дам ка ко ко-
ле ги те ме опо ме ну ва ат да 
се сми рам. 
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За гол ман, по крај фи зич ка та под го тве-
ност, мо ра да си ма кси мал но пси хич ки 
под го твен, да ги ана ли зи раш про тив нич-
ки те игра чи, да гле даш кој ка ко игра, ка
ко шу ти ра, па ду ри и да пред ви ду ваш кој 
про тив нич ки играч ка ко ќе ре а ги ра и по-
ста пу ва во одре де на си ту а ци ја, да го на у-
чиш ка ко ќе оди гра спо ред по лож ба та на 
не го во то те ло, спо ред дви же ња та, за да 
од го во риш на тоа со од бра на - об јас ну ва 
Ни ко ла.

Ма кси ма та во жи во тот му е да не се 
отка жу ва, си по ста ву ва ви со ки це ли пред 
нат пре вар, но се ра ду ва и на ма ли ус пе-
си.

- Са кам да не при мам ни е ден гол, но 
сре ќен сум ко га со ма ла ми ну та жа ќе 
имам мно гу од бра ни. Имам из гра де но 
мој стил на бра не ње, но сум „кра дел“ од 
по ве ќе го ле ми ими ња од ра ко ме тот или 
сум ги при ме ну вал уни кат ни те по те зи на 
не кои гол ма ни. За раз ли ка од по ве ќе то 
гол ма ни, кои се по круп ни и по ви со ки, јас 
се пот пи рам на мо ја та бр зи на и на реф-
ле кси те - рас ка жу ва Ни ко ла.

Со дру ги те двај ца гол ма ни на Ме та лург, 
Дар ко Ста ниќ и Ра де Ми ја то виќ, е до бар 
при ја тел. Ве ли си те трој ца се ко гаш се ту
ка еден за друг за со вет, за под др шка.

- До де ка ед ни от бра ни, дру ги от гол ман 
не е ту ка са мо за да ти го по да де ши ше-
то со во да, ту ку да ти да де под др шка, со-
вет. Со Дар ко и со Ра де функ ци о ни ра ме 
од лич но, ка ко и со си те дру ги и, се ка ко, 
со на ши от тре нер Ли но Чер вар - ве ли Ни-
ко ла.

До ма не ма ат на па ѓач, гол ман, од бра-
на. Сѐ се пра ви за ед нич ки, со до го вор. 
Ни ко ла, ве ли, е до ми нан тен са мо за ед на 
ра бо та - за те ле ви зо рот. Са ка по сто ја но 
да гле да спорт, а Еле на да слу ша му зи ка, 
ра дио.

Та ка до ју ни, а по тоа за нив двај ца-
та тре ба ќе нов рас по ред - стра те ги ја за 
трој ца.
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У ЕЛЕ НА И НИ КО ЛА 
МИ ТРЕ СКИ
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На ба чи ла та пој дов ме ко га ста да та се об јаг ну ва ат. 
Око лу 8.000 гр ла ги чу ва ат лу ѓе што ги спо и ле тра ди ци о нал но то 
но мад ско ма ке дон ско ов чарс тво и нај но ви те зна е ња. 
По пра ви ла та на при ро да та - еко ло шки чи сто, без хе ми ка лии и ади ти ви

РЕ
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АЖ

АНА БА ЧИ ЛО ВО „ВАР ДАР ГРАД СКО“

Гиспојуваме
традицијатаиздравјето



На пет ки ло ме три од Град-
ско па тот во ди до ба чи-
ла та со ов ци и јаг ни ња 
на „Вар дар Град ско“. Та
му пре зи му ва ат пред да 

за ми нат на пре крас ни те па ди ни на 
Би стра. Про о ден е нај че сто со џип. 
Но за пе ша че ње не ма преч ка. Оти 
че ти ри е сет и пет те ми ну ти до ба чи-
ла та по ми ну ва ат бр зо во ужи ва ње 
во при ро да та, из вор ска та во да и 
ми рот да ле ку од град ска та бу ча ва. 
На ба чи ла та пој дов ме ко га ста да-
та се об јаг ну ва ат. Око лу 8.000 гр ла 
ги чу ва ат лу ѓе што ги спо и ле тра ди-
ци о нал но то но мад ско ма ке дон ско 
ов чарс тво и нај но ви те зна е ња. По 
пра ви ла та на при ро да та, еко ло шки 
чи сто, без хе ми ка лии и ади ти ви. 

Ко га стиг нав ме до пр во то тр ло или 
пр ва та бри га да, нѐ пре че ка еден од 
ов ча ри те. Ве ли, ова се га е ед на го-
ле ма гра дин ка. Ту ка во ед на та бри-
га да жи ве ат 10 ов ча ри. Са ми ја ор-

га ни зи ра ат ра бо та та. Са ми го тват, 
фур на та по сто ја но пе че и ре чи си сѐ 
е до маш но.

Бла го ја Ја нев ски е од го во рен за 
пр ва та бри га та. Ни об јас ни ка ко 
функ ци о ни ра нив на та за ед ни ца за-
ед но со ста до то. Ве ли де ка се га во 
еден дел има јаг ни ња што ги чу ва ат 
до де ка мај ки те одат на па се ње. Око-
лу ју ни бри га да по бри га да одат во 
пла ни на, а до август не ги ме ша ат 
ов ци те со бра ви те.

Тој го надг ле ду ва и об јаг ну ва ње то, 

а ако за тре ба, ту ка е и ве те ри нар ни-
от тех ни чар Иван чо Ми цев.

- Ов ци те нај че сто ра ѓа ат по ед но 
јаг не, не ко гаш две, а ре тко по три. 
Точ но знае ко га ѝ тре ба по мош. Им 
по ма га ме на око лу 30 от сто од ов ци-
те ко га се об јаг ну ва ат, оти при ро да та 
се по гри жи ла за сѐ дру го. За сѐ што е 
ри зич но - до кто рот е ту ка.

Се га јаг ни ња та се ста ри по не што 
по ве ќе од еден ме сец и, до де ка ги 
че ка ат мај ки те, се пе чат на про лет-
но то сон це. 

- Се кое јаг не и ов ца има ат свој 
број. Отка ко ќе се об јаг нат, јаг ни-
ња та оста ну ва ат во тр ло то нај мал ку 
15 де на, а ко га ќе се ро дат, за ед но 
де но но ќие ци ца ат од 50 до 70 па ти. 
Има ме над 2.000 јаг ни ња, ка ко де-
чи ња. И за си те тре ба го ле ма гри жа, 
осо бе но за ис хра на та, ко ја е це ла 
ед на на у ка со стро ги пра ви ла што 
мо ра да се по чи ту ва ат. Пре циз но е 
одре де но кол ку хра на и во да им се 
по треб ни, кол ку вре ме тре ба да па се 
се кое гр ло. Та ка има по ква ли тет но 
јаг не и мле ко и здрав по род во ста-
до то. По себ но ја дат ов ци те, по себ но 
јаг ни ња та - ни об јас ну ва ат на ши те 
до ма ќи ни.

За здра во ста до и за здра ви про-
ду кти од не го при до не су ва и чи ста та 
сре ди на во ко ја па сат, ка де се мол-
зат ов ци те и ка де рас тат јаг ни ња та. 

- Два е сет и пет го ди ни ја ра бо там 
оваа ра бо та. Чу дес ни жи вот ни се. 
Уште по чу дес на е нив на та ко му ни ка-
ци ја. Во пр ви те две не де ли мај ка та 
по сто ја но оди по јаг не то. Ако се за гу-
би јаг не то во ста до то, мај ка та блее и 
јаг не то ја на о ѓа по гла сот. На ист на-
чин ко му ни ци ра ат и ко га јаг не то ќе 
по рас не - рас ка жу ва На сер Се ли ми.

Ка ко што има во дач на бри га да та 
кај ов ча ри те, та ка има во дач и во 
ста до то. Таа ов ца ја на ре ку ва ат угич. 
Обич но из би ра ат ша ре на или цр на 
ов ца, ко ја ја учат да ги пред во ди дру-
ги те, па ако се за гу бат, са ми ја пре-
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поз на ва ат таа ов ца.
Јаг ни ња та се ка ко де ца, ве лат до-

ма ќи ни те. Си игра ат со нив, се за-
де ва ат, им ги од вр зу ва ат вр вки те на 
обу вки те, си ги че ша ат неп ца та од 
џе бо ви те. И се то тоа под буд но то око 
на ов чар ски те ку чи ња што ги чу ва ат 
од вол ци. 

Де ка ја не гу ва ат тра ди ци ја та ни 
по ка жаа и со сво е то го сто примс тво. 
Ка ко до бри до ма ќи ни нѐ по че сти ја 
со до маш но ме се но леп че и пи та-се-
че ни ца. Се др жат до тра ди ци ја та и 
ста рин ско то, но ни што без Ин тер нет 
и комп ју те ри. Чич ко На сер е за дол-

жен за тоа.
- Ре тко ко га има ме вре ме за Ин-

тер нет. Ста ну ва ме во пет, а ко га се 
мол зат ов ци те за вр шу ва ме и во 10 
- ве ли тој.

На ско ро ста да та ќе ги ка чи ме во 
воз и ќе ги од не се ме до Тај ми ште, 
а по тоа от та му пеш до Би стра, ни ка
жа Емру ла Сто ја нов ски до де ка ние 
се сла дев ме со до маш но то леп че од 
фур на.

Ду ри треп нав ме, ни по ми на вре-
ме то на ба чи ло. Вре ме бе ше да пој-
де ме на зад. До де ка се спу штав ме 
кон Град ско го слу шав ме ка ва лот 

„двој ни ца“ со кој нѐ ис пра ти ја ка ко 
по ра ка за пак да им пој де ме на ба-
чи ло. 

Ван чо Цве тков, ра ко во ди те лот во 
се ктор „Сто чарс тво“, е ве те ри нар на 
„Вар дар Град ско“. 

- Има ме око лу 6.600 молз ни ци. До-
се га се об јаг не ти око лу 90 про цен ти 
од јаг ни ња та. Има око лу 6.500. Пла-
ни ра ме да про да де ме око лу 6.800 
јаг ни ња, а да за др жи ме око лу 1.000. 
Ма шки мо же да ку пи ме од дру го ме-
сто. При хра ну ва ме са мо до де ка се 
ов ци те со јаг ни ња та. Ко га ќе поч не 
па ша та, то гаш пре ста ну ва ме. Сѐ е 
при род но и чи сто. Не ма хе ми ка лии, 
до да то ци, ади ти ви во мле ко то. На ша 
и е хра на та. Јач ме нот и лу цер ка та 
се на ше про из водс тво. Мол зи ло то 
поч ну ва око лу 20 март. Мле ко то во 
ман дра та се пра ви во си ре ње и ка-
шка вал - ве ли Цве тков. 
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По ка жав ме де ка има ме 
ус ло ви за вин ски ту ри-
зам. Да ли це лос но ги 
ко ри сти ме? 

- Вин ски те па ти шта ста-
ну ва ат сѐ по ва жен фа ктор во раз во-
јот на ру рал ни от ту ри зам и еден зна-
ча ен сти мул, пр венс тве но за ма ли те 
фа ми ли јар ни ви нар ни ци. Вин ски от 
ту ри зам во Ма ке до ни ја во мо мен тот 
мо же да ка жам де ка е на не за до во-
ли тел но ни ско ни во, ка де што се ко ја 
ви нар ни ца по себ но са ма за се бе ор-
га ни зи ра вин ски ту ри. До кол ку са ка-
ме ус пех на ова по ле на ни во на др-
жа ва, мо ра да се на пра ви еден вид 
за ед нич ка аван ту ра по ме ѓу ви нар ни-
ци те, ту ро пе ра то ри те и др жа ва та за 
прив ле ку ва ње што по го лем број до-
маш ни и стран ски ту ри сти, од кои ќе 
има и зго ле мен де ви зен при лив.

Мис ли те ли де ка праз ни кот Све-
ти Три фун мо же да би де до бра вин-

ска при каз на на овие про сто ри за 
прив ле ку ва ње стран ски ту ри сти? 

- Што се од не су ва до Св. Три фун, 
тоа е нај го ле ми от праз ник за ло за ри-
те и за ви на ри те и е де нот ко га прв-
пат се вле гу ва во ло зо ви те на са ди 
и се из вр шу ва сим бо лич но за кро ју-
ва ње на ло за та со мо ли тва за бе ри-
ќет на го ди на и до бар род. Во по ве ќе 
оп шти ни, пр венс тве но мис лам на 
Ти кве ши ја та, на овој ден се ор га ни-
зи ра ат раз ни ма ни фе ста ции, пре ку 
струч ни де гу ста ции и нат пре вар ме
ѓу ин ди ви ду ал ни те ло за ри и ви на ри 
за нај до бро про из ве де но ви но и ра-
ки ја. По тоа, во оп шти на та Не го ти но 
се ор га ни зи ра и ден на вра не цот, се 
по се ту ва ат ви нар ни ци, тие по ста ву-
ва ат штан до ви во цен трал ни те град-
ски по драч ја, се пра ват из лож би на 
раз ни на род ни ра ко твор би, а се по-
ка жу ва и ка ко ло кал ни те сор ти ви но 
се сло жу ва ат со тра ди ци о нал на ма-

ке дон ска куј на. Со еден збор, ова е 
од лич на шан са за прет ста ву ва ње на 
на ши те вин ски ре ги о ни во нај до бро 
свет ло пред по тен ци јал ни те вин ски 
ту ри сти ка ко од зем ја ва та ка и од 
странс тво.

Ка ко и се ко ја, та ка и оваа го ди на 
ви нар ни ца та „Сто би“ ор га ни зи ра 
све че но за кро ју ва ње во ло зо ви те 
на са ди на „Вар дар 03“ од Град ско. 
На овој ден ние до че ку ва ме око лу 
600 го сти од зем ја ва и од странс тво. 
На у тро во ло зо ви те на са ди се чи та 
све та бо жес тве на ли тур ги ја и по тоа 
се из ве ду ва сим бо лич но то за кро ју-
ва ње на ви но ва та ло за, а и са ми те 
го сти има ат мож ност да за кро јат до-
кол ку са ка ат. 

Кол ку во Ма ке до ни ја се не гу ва и 
се раз ви ва вин ска та кул ту ра?

- На оваа те ма се имам на вра-
ќа но по ве ќе па ти и се ко гаш со жа-
ле ње истак ну вам де ка во Ма ке-
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прив ле ку ва 
ту ри сти
Ди ре кторот на ви нар ни ца-
та „Сто би“, Да не Јо ва нов, 
е дел од пом ла да та ге не ра-
ци ја ма ке дон ски ви на ри-
ено ло зи, екс перт и стра стен 
љу би тел на ви но то. Во кра-
тки от раз го вор тој збо ру ва 
за ус ло ви те што ги има ме 
за раз вој на вин ски от ту ри-
зам, ка ко ги ко ри сти ме, но 
и за на ша та вин ска кул ту ра
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до ни ја вин ска та кул ту ра, со чес ни 
иск лу чо ци, сѐ уште е на ни ско ни во. 
Ме ѓу тоа, до кол ку пог лед не ме на зад 
во пос лед ни те пет го ди ни, си гур но мо
же да зак лу чи ме де ка по ле ка но си-
гур но на пре ду ва ме на ова по ле. Сѐ 
по ве ќе и по ве ќе лу ѓе се еду ци ра ат 
за раз лич ни те ви до ви ви но, за усог-
ла су ва ње то на ви но то со хра на, ка ко 
и за ци ви ли зи ра на та кон су ма ци ја на 
ви но. Кон су ма ци ја та на ви но не се 
ме ри со ис пи е ни те ко ли чес тва ту ку, 
на про тив, прет ста ву ва усо вр шу ва-
ње на зна е ња та за ви но ва та ло за, за 
неј зи на та по ја ва на зем ја та и на ши-
те про сто ри, поз на ва ње на про из-
водс тво то на ви но, кла си фи ка ци ја та 
на ви но то по бо ја, со др жи на на ше-
ќер, свес но ста на при чи ни те по ра ди 
кои се пие ви но то, на чи нот на сер ви-
ра ње (ча ши, тем пе ра ту ра...), ка ко и 
са ми от ри ту ал на пи е ње.

Бе ли те ви на тре ба да се пи јат ка ко 
апе ри тив ни ви на со пред ја де ње, а 
цр ве ни те стру ктур ни ви на со глав но-
то ја де ње. Ту ка би са кал да истак нам 
и ед на по греш на на ви ка кај на ши от 
на род, а тоа е да пие ра ки ја или узо 
пред ја де ње. Тоа е со се ма по греш-
но, за тоа што на глад ни от сто мак не 
му тре ба пи ја лак со 50-про цен тен 
ал ко хол, при дру жен са мо со не ко ја 
са ла та. Со се ма сло бод но зе ме те си 
бе ло ви но ка ко апе ри тив, по тоа со 
глав но то ја де ње, за ви си да ли е цр-
ве но ме со и сл., мо же без дво у ме ње 
да по ми не те на цр ве но ви но, а ра ки-
ја та мо же да ја ис пи е те на кра јот на 
обро кот, ка ко ди же стив. 
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За веж ба ње пи ла тес не се по треб ни по себ ни ус ло ви. Про ше тки те во при ро да се 
од лич но вре ме за пра кти ку ва ње на овие веж би, кои ни ги пре зен ти ра ин стру ктор ка-
та за пи ла тес Ри та Чо кре ва. Со веж би те за рам но те жа не са мо што се по до бру ва ат 
дви же ње то и др же ње то на те ло то ту ку тие дејс тву ва ат на то ни ра ње то на му ску ли те. 
Веж ба ње то пи ла тес ја по диг ну ва све ста за те ло то, го за јак ну ва ’рбе тот и го пра ви 
поф ле кси би лен, ја по до бру ва цир ку ла ци ја та, ги олес ну ва бол ки те во гр бот, ги на-
ма лу ва стре сот и на прег на то ста, ви да ва енер ги ја, ве учи ка ко да ги ко ор ди ни ра те 
те ло то, умот и ду хот, го по до бру ва ва ши от изг лед и ви ја зго ле му ва са мо до вер ба та

Ри та Чо кре ва, 
инструкторка

Ба ланс меѓу те ло то и умот

1. Сто и ме со ис пра вен грб, а ра це те ни се пред те ло то. Но га та на ко ја сто и ме е сви тка на, 
а дру га та ни е по ткре на та со ста па ло то до ко ле но то (1-1). По ткре на та та но га та по ле ка ја ис-
пра ва ме и пак ја вра ќа ме со ста па ло то до ко ле но то. 
2. По втор но сме ис пра ве ни, а ста па ла та ни се бли ску ед но до дру го и отво ре ни кон над-
вор. Клек ну ва ме со ис пра вен грб, па ста ну ва ме и се ис пра ва ме во иста по лож ба. За се то 
вре ме сто и ме на пр сти. 
3. Сто и ме на ед на но га, ко ја е мал ку сви тка на во ко ле но то. Со те ло то се на вед ну ва ме 
на пред, а но га та што ни е ис пра ве на ја кре ва ме. Ра це те ни се по крај те ло то и по ле ка ги 
дви жи ме го ре-до лу.
4. Со ед на та но га пра ви ме ис че кор на на пред, до де ка ра це те ни се по ткре на ти над гла ва та. 
Со те ло то се на ва лу ва ме на пред и по ле ка го ви тка ме и ис пра ва ме ко ле но то на но га та што 
ни е оста на та на зад. 
5. Сто и ме со ис пра вен грб, до де ка ра це те се кре на ти на пред и сви тка ни во ла кти те. Но га та 
на ко ја сто и ме е ис пра ве на, а дру га та но га по ле ка ја кре ва ме и ја ис пра ва ме во ко ле но то, 
одр жу вај ќи рам но те жа. 

1.1 1.2 2.

3.

5.

4.






