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Страст и 
мно гу ра бо
та, ква ли тет, 
упор ност и 
по све те ност, 
на со че ност и 
кре а тив ност, 
истрај ност. 
Тоа се га ран
ци и те за ус пех, 
за кои ни 
го во рат врв ни 
ле ка ри, мла ди 
и та лен ти ра ни спор ти сти, по све те ни 
ро ди те ли, ус пеш ни ме на џе ри, лу ѓе 
што љу бо вта кон ра бо та та и за на
е тот ги спо и ле во ед но. 

Ус пе хот не се вр зу ва са мо за 
мла ди или са мо за во зрас ни, или, 
пак, са мо за по е дин ци. Нај го лем е 
ко га е за ед нич ки, ко га зна чи жи
вот, здрав је, љу бов и сре ќа, ко га 
имаш од ко го да на у чиш мно гу и 
да доз на еш. 

Но ви от број на „Ре ви та“ е при
каз на за ус пе хот и за го ле ми те по
стиг ну ва ња  за до бро то на си те.

За почеток...
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Ор то пе ди ја та има ши рок 
спе ктар на за бо лу ва ња 
што го за се га ат со вре ме-
ни от чо век, а раз во јот на 

тех но ло ги ја та за ди јаг но сти ци ра ње 
и ле ку ва ње на тие за бо лу ва ња ба ра 
спе ци ја ли зи ра ност и те мел но сле де-
ње на си те но ви ни, па от та му и по-
сто ја на та тен ден ци ја на „Ре-Ме ди ка“ 
да би де на со че на кон ле ку ва ње на 
па ци ен тот со нај со вре ме ни ме то ди.
Дезинтометарот, апарат што се

користизаоткривањенаостеопо
роза (намалено коскено ткиво и
кршливостнакоските), неодамна
енадграденсософтвер,сокојво
„РеМедика“ се нудат единствени
можностивоМакедонијаиворе
гионот.Штовсушностовозможува
надградбата?

- „Ре- Ме ди ка“ го сог ле да проб ле-
мот на осте о по ро за та уште од фор-
ми ра ње то. Ток му тоа бе ше при чи-
на та што на ба вив ме нај со вре мен 
ден зи то ме тар за откри ва ње на осте-
о по ро за и за сле де ње на неј зи но то 
ле ку ва ње. Се ко гаш на ша та тен ден-
ци ја е да би де ме на со че ни кон па-
ци ен тот и кон не го во то ле ку ва ње со 

нај со вре ме ни ме то ди. Искус тво то 
по ка жа де ка во про це сот на ле ку ва-
ње има ме по тре ба од до пол ни тел ни 
ин фор ма ции кои ќе ни по мог нат да 
ја сог ле да ме град ба та на ко ска та 
(осте о по ро за та се ма ни фе сти ра со 
на ма лен број и де бе ли на на ко ске-
ни те гре дич ки) и тоа бе ше пот ти кот 

пр ви во ре ги о нот да го на ба ви ме до-
пол ни тел ни от соф твер за ана ли за на 
ко ске ни те гре дич ки. ТБС-соф тве рот 
ни по ка жу ва кол ку е на ма лен бро јот 
на ко ске ни те гре дич ки, што ни овоз-
мо жу ва прис по со бу ва ње на те ра пи-
ја та кон по тре би те на кон крет ни от 
па ци ент. >>

Грижатаза
пациентот
енашата
водилка

ПРИМ. Д-Р ИВАН КА СТЕ ФА НОВ СКАСо д-р Иван ка Сте фа нов ска 
се ко гаш има за што да се 
раз го ва ра. Ка ко ор то пед 
и шеф на Од де лот ди јаг но-
сти ка во „Ре-Ме ди ка“, таа 
се ко гаш има нешто но во 
да ка же, а со неј зи на та 
струч ност до бро ѝ е поз на-
та на јав но ста. Овој пат со 
неа раз го ва рав ме на те ми 
што во пос лед но вре ме се 
мош не акту ел ни – осте о по-
ро за кај же ни те, ор то пед-
ски проб ле ми и ре дов ни 
ор то пед ски прегледи кај 
де ца та, но и за тоа ко ја е 
д-р Иван ка при ват но, зо што 
ја од бра ла ме ди ци на та, за 
ба лан сот ме ѓу ра бо та та и 
се мејс тво то...



Колкучестоженитетребадаодат
на преглед кога станува збор за
остеопорозата?

- Кон тро ли те за осте о по ро за поч-
ну ва ат ко га ќе поч не и ме но па у за та, 
освен ко га па ци ен ти те не ма ат дру-
ги, до пол ни тел ни за бо лу ва ња кои ја 
за се га ат ко ске на та цвр сти на. Во тек 
на ме но па у за та ди на ми ка та на прег-
ле ди те за ви си од кон крет на та со стој-
ба на ске ле тот на па ци ен тка та. И кај 
дру ги те па ци ен ти, ма жи те и де ца та, 
ди на ми ка та на прег ле ди те, исто та ка, 
за ви си од нив на та кон крет на со стој-
ба на ске ле тот. Она што е важ но да 
се истак не е де ка осте о по ро за та не е 
ре зер ви ра на са мо за же ни те, осо бе-
но не во ус ло ви на со вре ме ни от на-
чин на жи ве е ње.

Со какви ортопедски проблеми
сесоочувамеикакоможедасипо
могнеме?

Проб ле ми те на ло ко мо тор ни от си-
стем се ме ѓу нај за ста пе ни те проб-
ле ми кај де неш на та по пу ла ци ја. Тие 
оп фа ќа ат раз вој ни проб ле ми, проб-
ле ми во пер и од на рас те ње то, вос па-
ли тел ни и де ге не ра тив ни проб ле ми, 
по тоа проб ле ми во актив ни от пер и од 
на жи во тот, ка ко и проб ле ми на ста-
ре е ње то во кои спа ѓа осте о по ро за та. 
Ор то пе ди ја та има ши рок спе ктар на 
за бо лу ва ња кои го за се га ат со вре ме-
ни от чо век. Од дру га стра на, на пре-
до кот на тех но ло ги ја та во про це сот 
на ди јаг но сти ци ра ње и ле ку ва ње на 
ор то пед ски те за бо лу ва ња ба ра спе-
ци ја ли зи ра ност и те мел но сле де ње 

на си те но ви ни, ка ко и ана ли за на ра-
бо та та, за да се дој де до оп ти мал но то 
ле ку ва ње на на ши те па ци ен ти. 

Ор то пед ска та деј ност во „Ре-Ме ди-
ка“ е ус пеш на ток му за ра ди та кви от 
при стап и тим ско то ра бо те ње. Ние не 
функ ци о ни ра ме ка ко кон ку рен ци ја, 
ту ку на про тив, сме комп ле мен тар-
ни и се тру ди ме на па ци ен тот да му 
овоз мо жи ме ма кси мал на до би вка 
во рам ки те на на ши те мож но сти. Мо-
и те ин те ре си се на со че ни кон по че то-
кот и за ле зот на жи во тот. Раз вој ни те 
проб ле ми кај мла да та по пу ла ци ја и 
проб ле ми те на по пу ла ци ја та во зре-
ло то до ба, кол ку и да изг ле да па ра до-
ксал но, има ат мно гу до пир ни точ ки и 
мно гу пре диз ви ци кои ја ин три ги ра ат 
љу бо пит но ста на ор то пе дот. От та му и 
мо јот ин те рес и по све те ност на овие 
де ло ви на по пу ла ци ја та.
Неодамна спроведовте истражу

вањекоепокажадекаимасѐпого
лембројдецасоискривени`рбети,
а родителите сенедоволно свесни
запотребатадагиносатдецатана
редовни прегледи. Како може да
имсепомогненаовиедечиња?

- На ша та актив ност на по ле то на 
ско ли о за та за поч на ка ко ре зул тат 
на се којд нев на та ра бо та и ви со ки от 
про цент на де ца со проб лем на ‘рбе-
тот. Сме тав ме де ка има ме об вр ска 
да пре зе ме ме опре де ле ни че ко ри 
и да ја по диг не ме јав на та свест за 
овој проб лем. Актив но ста за поч на 
со ана ли за на ин фор ми ра но ста на 
ро ди те ли те на де ца та на учи лиш на 
во зраст за овој проб лем. Оп фа тив ме 
три оп шти ни во Скоп је и на и дов ме на 
мно гу до бар од зив кај ло кал ни те вла-
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Проб ле мот на 
осте о по ро за та го 
сог ле дав ме де-

тал но уште од фор ми ра ње-
то на „Ре-Ме ди ка“ и ток му 
тоа бе ше при чи на та што 
на ба вив ме нај со вре мен 
ден зи то ме тар за откри ва-
ње осте о по ро за и сле де ње 
на неј зи но то ле ку ва ње кај 
се кој па ци ент по себ но
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сти. До пол ни тел но, сог ле дав ме де ка 
ро ди те ли те не се до вол но ин фор ми-
ра ни, но ка ко ми ну ва ше вре ме то и 
ка ко на пре ду ва ше истра жу ва ње то 
и ин фор ма ци и те по вр за ни со не го, 
та ка рас те ше ин фор ми ра но ста кај 
ро ди те ли те. Тоа по ка жу ва де ка сме 
на ви стин ски от пат и де ка след ни те 
актив но сти – по ши ро ка еду ка ци ја на 
де ца та, на став ни ци те и ро ди те ли те 
ќе има ат уште по го лем ефект во по-
диг ну ва ње то на све ста за овие проб-
ле ми. Ние се на де ва ме де ка и ре ле-
вант ни те чи ни те ли во оп штес тво то ќе 
се вклу чат по а ктив но и на тој на чин 
ќе им по мог не ме на де ца та да рас тат 
и да се раз ви ва ат пра вил но.
Кога всушност треба да почнат

ортопедскитепреглединадететои
колкучестотребадасеправат?

- Во пер и о дот на рас те ње де ца та 
има ат не кол ку за дол жи тел ни ор то пед-
ски прег ле ди кои вклу чу ва ат про це на 
на ре ал на та со стој ба на ске ле тот ка-
ко и не гов на та мо шен раст и раз вој. 
Во пер и о дот до два ме се ца се кое но-
во ро ден че тре ба да има прв ор то пед-
ски прег лед. Тој мо ра да вклу чу ва и 
ул тра со но граф ски прег лед на кол ко-
ви те за об је ктив на про це на на нив-
ни от раст и по сто е ње на евен ту ал ни 
проб ле ми. Бр зи от раз вој во те кот на 
пр ва та го ди на од жи во тот ба ра сле-
де ње на рас те ње то за да се из бег нат 
опре де ле ни раз вој ни проб ле ми. Она 
што е нај важ но за овој пер и од од пр-
ва та го ди на од жи во тот е фа ктот де ка 
де ца та тре ба да се сле дат и под др жу-
ва ат во актив но сти те што мо жат да 
ги пра ват, а не да им се удо во лу ва 
на жел би те да го пра ват она што не 
мо жат, а са ка ат да го пра ват. От та му, 
ши ро ки от по вој, што е нај че сто по-
ста ву ва но то пра ша ње, има зна чај на 
уло га во пра вил ни от раст и раз вој, 
пред сé на кол ко ви те, и тоа во пр ви те 
не кол ку ме се ци. Тој тре ба да се ко-
ри сти кол ку што е мож но по ве ќе до 
тре ти от или че твр ти от ме сец. Она што 
е важ но за мла ди те ро ди те ли е де ка 
де ца та тре ба да се оста ват са мо стој-
но да ги раз ви ва ат актив но сти те без 
по го ле ма ро ди тел ска аси стен ци ја. Та-
ка под др жу ва те мо тор но, но и пси хо-
ло шки, са мо стој на и си гур на лич ност.
Велите дека секоја жена, колку

идасереализирасебесивосво
јатапрофесија,предсѐсвојатаре
ализацијајапостигнувавосемејс
твото.Какоуспеватедапостигнете

балансзадабидетеуспешниина
работаидома?

- Же на та е комп лекс но би тие. Таа е 
дви га тел на жи во тот и епи цен тар на 
чо ве ко во то по сто е ње. Же на та-про фе-
си о на лец е се ко гаш по де ле на по ме ѓу 
сво и те би о ло шки функ ции во рам ки-
те на соз да ва ње и одр жу ва ње на се-
мејс тво то, сво и те лич ни по тре би ка ко 
ин ди ви дуа, од ед на стра на, и сво и те 
про фе си о нал ни жел би и ре а ли за ции 
од дру га стра на. Ве ро јат но се ко ја 
же на-про фе си о на лец по сто ја но се 
пре ис пи ту ва се бе си да ли е до вол но 
до бра мај ка, до вол но до бра со пру-
га, до вол но до бар про фе си о на лец... 
Да ли е до вол но до бра!? Овие са мо а-
на ли зи по ма га ат да се гра би на пред 

на си те пла но ви, но и соз да ва ат ед но 
веч но бре ме де ка мо же би на не кој 
план по тфр лу ва те. Ра бот ни те до стиг-
ну ва ња се зна чај ни за се ко го, па и за 
же ни те од про фе си ја, но сме там де ка 
на ша та ви стин ска жи вот на по твр да 
се сог ле ду ва во рам ки те на се мејс-
тво то и по диг ну ва ње на де ца та ка ко 
здра ви ин ди ви дуи кои ќе си за зе мат 
опре де ле но ме сто во оп штес тво то. Во 

рам ки те на се мејс тво то же на та-мај ка 
е не за мен ли ва.

 Зоштоизбравте токмумедици
на?

Из бо рот на про фе си ја та е ед на од 
нај важ ни те жи вот ни од лу ки. Про фе-
си ја та за зе ма го лем дел од на ше то 
вре ме и не сом не но има вли ја ние 
на се вкуп ни от жи вот на по е ди не цот. 
Во пер и о дот ко га тре ба ше да си ја 
од бе рам про фе си ја та бев ре ше на 
де ка ќе би дам ар хи тек тка. Ра стеј ќи 
во се мејс тво на ар хи тект и гра де жен 
ин же нер, тоа ве ро јат но бе ше не ко ја 
раз ум на и при род на од лу ка. Во пос-
ле ден миг по са кав да си нај дам свој 
пат во жи во тот, без то ва рот и бре-
ме то на про фе си о нал ни те ус пе си на 

ро ди те ли те, и се опре де лив за ме ди-
ци на, до жи ву вај ќи ја ка ко про фе си-
ја ко ја за ви си са мо од ан гаж ма нот 
и тру дот на сту ден тот и ко ја не ба ра 
не ка ков по го лем та лент. Ме ѓу тоа, во 
тек на сту ди и те и ра бо та та открив де-
ка ме ди ци на та ба ра мно гу та лен ти, 
пред сѐ та лент да за бе ле жи те и да 
ре а ги ра те на вре ме, да сте од го вор-
ни и по све те ни. >>
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Ние не функ ци о ни ра ме ка ко кон ку рен ци ја, 
ту ку на про тив, комп ле мен тар ни сме и се 
тру ди ме на па ци ен тот да му овоз мо жи ме 
ма кси мал на до би вка
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Во ор то пе ди ја та го нај дов спо јот по-
ме ѓу хи рур шки от и кон зер ва тив ни от 
при стап кон ле ку ва ње то на проб ле-
ми те на па ци ен тот, со што ги за до во-
лив мо и те жел би во од нос на сво ја та 
про фе си ја. Во ни ту еден мо мент не 
сум за жа ли ла што сум до ктор. Се ко-
гаш она што не до ста су ва ло во еден 
сег мент на ра бо те ње то сум се тру де-
ла да го ком пен зи рам со актив ност 
на друг план, са кај ќи да го по диг нам 
ни во то на до ктор ска та про фе си ја. 

Да ли сум до вол но ус пеш на во тоа – 
оста ну ва дру ги да на пра ват про це на. 
За ме не е не ка ква по твр да тоа што и 

мо ја та ќер ка го од бра па тот во оваа 
про фе си ја, ве ро јат но сог ле ду вај ќи 
не што до бро и уба во.

Ра стеј ќи во се мејс тво на ар хи тект и гра де жен 
ин же нер, ве ро јат но бе ше при род но да са кам 
да ста нам ар хи тек тка, но во пос ле ден миг 
се опре де лив за ме ди ци на и ни ко гаш не 

                    за жа лив што ста нав до ктор

Ве ро јат но се ко ја 
же на-про фе си о-
на лец по сто ја но 

се пре ис пи ту ва се бе си 
да ли е до вол но до бра 
мај ка, до вол но до бра 
со пру га, до вол но до бар 
про фе си о на лец... Овие 
са мо а на ли зи по ма га ат 
да се гра би на пред на 
си те пла но ви





Га стро ско пи ја та и ко ло но ско пи-
ја та се ен до скоп ски ме то ди со 
кои се разг ле ду ва ат вна треш-
ни те по вр ши ни на шуп ли ви-

те ор га ни за ва ре ње со спе ци јал ни 
апа ра ти, што би зна че ло ефи ка сен 
прег лед на овие ор га ни. Со овие ме-

то ди се откри ва ат и нај ма ли те про-
ме ни на тки во то од кои мо же да се 
зе ме дел, т.е. да се на пра ви би оп си-
ја, а по тоа по не го во то хи сто ло шко 
(под ми кро скоп) ис пи ту ва ње да се 
утвр дат и по чет ни аб нор мал но сти, 
ка ко и бо ле сти на овие ор га ни во 

нај ра ни те фа зи. Тие се нај е фи кас ни-
те ме то ди ко га ста ну ва збор за прег-
лед на ор га ни те за ва ре ње. 

 
СЕ ОТКРИВААТ И НАЈМАЛИТЕ ПРОМЕНИ

 
Га стро ско пи ја е прег лед на хра-

но про во дот, на же луд ни кот и на 
два на е сет па лач но то цре во со фле-
кси би лен ин стру мент со ка ме ра и 
освет лу ва ње, кој по ми ну ва пре ку 
уста та и пра ви нај де тал на ана ли за 
на овие ор га ни. Тоа е нај до бар ме-
тод за га стро ин те сти нал но ис пи ту ва-
ње, со што се откри ва ат и нај ма ли-
те про ме ни од кои мо же да се зе ме 
би оп си ја. Тоа зна чи да се зе ме при-
ме рок за ана ли за за да се по ста ви 
на вре ме на ди јаг но за и со тоа да се 
спре чи раз вој на бо лест во од ми на-
та фа за, ка ко што се авто и му ни бо-
ле сти и кар ци ном. Со овој прег лед, 
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Га стро ско пи ја та е не при ја тен, а ко ло но-
ско пи ја та нај че сто е бо лен ме тод, па за тоа 
ние во „Ре-Ме ди ка“ има ме мож ност да ги 
на пра ви ме со кра тко трај на ин тра вен ска 
ане сте зи ја
Проф. д-р Даг мар 
Оров ча нец

ГА СТРО СКО ПИ ЈА 
И КО ЛО НО СКО ПИ ЈА

Ранооткривање
наболеститена
органитезаварење



об јас ну ва проф. д-р Даг мар Оров ча-
нец, субс пе ци ја лис тка га стро ен те ро-
хе па то лог во „Ре-Ме ди ка“, мо же да 
се из ве ду ва ат и ин тер вен ции ка ко 
от стра ну ва ње по ли пи, трет ман на 
кр ва ве ње од чи ре ви, ка ко и ве ни и 
дру ги про ши ру ва ња на ли га ви ца. 

- Прег ле дот е без бо лен, но не при-
ја тен. Па ци ен ти те че сто до би ва ат 
на го ни за по вра ќа ње и по дриг ну-
ва ње, па за тоа за по до бро сле де ње 
на про ме ни те, мо же да се из ве де со 
кра тко трај на ане сте зи ја во тра е ње 
од 5 до 10 ми ну ти во за вис ност од 

на о дот. На де нот на прег ле дот, па ци-
ен тот тре ба да би де гла ден и же ден 
– наг ла су ва про фе сор ка та.

 
ПРЕГЛЕД НА ДЕБЕЛО ЦРЕВО

 
Друг ен до скоп ски прег лед е ко ло-

но ско пи ја та, од нос но прег лед на де-
бе ло то цре во. Овој прег лед се пра ви 
со фле кси би лен ен до скоп со ка ме ра 
и освет лу ва ње, кој се спро ве ду ва 
пре ку анал ни от ка нал, од нос но чма-
рот, низ де бе ло то цре во, сѐ до тен ко-
то цре во. Д-р Оров ча нец об јас ну ва 
де ка ко лонoско пи ја та е нај си гур ни от 
и нај де тал ни от прег лед на де бе ло то 
цревo. >>
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Га стро ско пи ја та е нај до бар ме тод за ис пи ту ва ње на 
ор га ни те за ва ре ње, со кој се откри ва ат и нај ма ли те 
про ме ни, кои по тоа мо же да се ис пи та ат и ана ли зи ра ат, 
отка ко на па ци ен тот ќе му би де зе ме на би оп си ја, 
дел од тки во то. Ко лонoско пи ја та е нај си гур ни от и 
нај де тал ен прег лед на де бе ло то цревo

Ен до скоп ски те ин тер вен ции на ди-
ге стив ни от си стем во „Ре-Ме ди ка“ 
се из ве ду ва ат ру тин ски, спо ред нај-
ви со ки стан дар ди за без бед ност на 
па ци ен тот. Пред по че то кот на ин тер-
вен ци ја та, ко ло но ско пи ја или га стро-
ско пи ја, па ци ен тот, об јас ну ва д-р 
Иви ца Сте фа нов ски, ане сте зи о лог 
во „Ре-Ме ди ка“, по пол ну ва пре да не-
сте зи о ло шки пра шал ник. Пре ку пра-
шал ни кот ане сте зи о ло гот до би ва це-
лос на сли ка за оп шта та здрав стве на 
со стој ба на па ци ен тот, мож ни алер-
гии на ле ко ви и на хра на, се којд нев-
на те ра пи ја и дру ги за бо лу ва ња. 

- На де нот на ин тер вен ци ја та па-
ци ен тот тре ба да би де гла ден и же-
ден. Па ци ен ти те тре ба да ги при мат 
ле ко ви те кои во о би ча е но ги зе ма ат 
во утрин ски те ча со ви, освен ако од 
ле ка рот не им е по и на ку по со че но. 
Оние кои има ат ди ја бе тес-ше ќер на 
бо лест, не тре ба да зе ма ат те ра пи ја 
или ин су лин, би деј ќи утро то не ма-
ат по ја док. До кол ку ане сте зи о ло гот 
про це ни де ка има по тре ба од до пол-
ни тел ни ис пи ту ва ња, тие тре ба да се 
на пра ват пред ин тер вен ци ја та – об-
јас ну ва д-р Сте фа нов ски.

Ане сте зи о ло шка та служ ба е тим од 
ле кар-спе ци ја лист, ане сте зи о лог и 
ане сте ти чар, ко ја овоз мо жу ва обез-
бо лу ва ње и ком фор на па ци ен тот во 
те кот на ин тер вен ци ја та, а во ед но 
му обез бе ду ва на ле ка рот без бед ни 
ус ло ви за ра бо та, што по драз би ра 

ми рен и обез бо лен па ци ент. 
- Се кое вле гу ва ње во бол ни ца за 

се кој па ци ент е еден вид стрес, кој 
се ма ни фе сти ра со воз не ми ре ност, 
ср це би е ње, су ше ње на уста та, ва-
ри ја ции во крв ни от при ти сок. Пре ку 
кра ток раз го вор ане сте зи о ло гот му 
ја об јас ну ва про це ду ра та пред и по 
ане сте зи ја та. Во те кот на ин тер вен-
ци ја та ги сле ди ме не го ви те ос нов ни 
ви тал ни функ ции. Тоа е не ин ва зи вен 
мо ни то ринг што ги за до во лу ва стан-
дар ди те за без бед на ане сте зи ја – 
об јас ну ва на ши от со го вор ник.

Ко га се пра ви га стро ско пи ја та, 
ин стру мен тот што се ко ри сти тре ба 
да по ми не низ гр ло то до же луд ни кот 
на па ци ен тот, што соз да ва чув ство 
на га де ње, на го ни за по вра ќа ње и 

каш ла ње. Нај пр во, на па ци ен тот му 
се по ста ву ва ин тра вен ска ка ни ла на 
ра ка та, пре ку ко ја ќе се вне су ва ат 
теч но сти и ле ко ви. 

- Га стро ско пи ја та мо же да се из ве-
де во бла га или во дла бо ка се да ци-
ја, ко ја по драз би ра на ма лу ва ње на 
воз не ми ре но ста на па ци ен тот, но во 
исто вре ме и мож ност за со ра бо тка 
со не го. По за вр шу ва ње на ин тер-
вен ци ја та па ци ен ти те обич но има ат 
ам не зи ја. Оние кои не се во со стој-
ба да со ра бо ту ва ат со ва ков вид се-
да ци ја, по треб но е да се зас пи јат, 
што по драз би ра ко ри сте ње ле ко ви 
со кра тко трај но дејс тво. По за вр шу-
ва ње на ин тер вен ци ја та па ци ен тот 
мо ра да оста не во бол ни ца нај мал ку 
два ча са, да би де под ле кар ски над-
зор, сѐ до ели ми ни ра ње на да де ни те 
ле ко ви – ве ли д-р Сте фа нов ски.

За ко ло но ско пи ја та па ци ен тот се 
под го тву ва на исти от на чин ка ко и за 
га стро ско пи ја, со комп ле тен мо ни то-
ринг. Ле ко ви те што се да ва ат пре ку 
прет ход но по ста ве на ин тра вен ска 
ка ни ла, обез бе ду ва ат дла бок и ми-
рен сон и со од вет на анал ге зи ја спо-
ред сте пе нот на бол ка та. 

- По за вр шу ва ње на ин тер вен ци-
ја та па ци ен тот се бу ди по сте пе но и 
оста ну ва во бол ни ца до де ка ане-
сте зи о ло гот нѐ про це ни де ка е без-
бед но да ја на пу шти бол ни ца та. Тоа 
вре ме во о би ча е но е око лу два ча са 
– до да ва на ши от со го вор ник.

Ане сте зи ја за ен до скоп ски те про це ду ри
Ен до скоп ски-
те ин тер вен ции 
на ди ге стив ни от 

си стем во „Ре-Ме ди ка“ се 
из ве ду ва ат ру тин ски, спо-
ред нај ви со ки стан дар ди за 
без бед ност на па ци ен тот

Д-р Иви ца Сте фа нов ски, 
ане сте зи о лог
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- Со овој прег лед мо жат да се утвр-
дат и по чет ни аб нор мал но сти, ка ко 
и бо ле сти во нај ра ни те фа зи. Оваа 
ди јаг но стич ка ме то да е мно гу по-
пре циз на од дру ги ме то ди за прег-

лед на де бе ло то цре во, а зна че ње то 
е осо бе но бит но при откри ва ње на 
кар ци но мот на де бе ло то цре во уште 
во не го ви те ра ни, по чет ни ста ди у-
ми, ка ко и не кол ку че сти авто и му ни 

бо ле сти - ве ли про фе сор ка та.
Овој ме тод се при ме ну ва за ис-

пи ту ва ње на ли га ви ца та на де бе ло-
то цре во, за от стра ну ва ње по ли пи 
во де бе ло то цре во (ма ли, бе ниг ни 
ту мо ри кои мо же да пре ми нат во 
кар ци ном), ка ко и за зе ма ње при-
ме рок - би оп си ја од сом ни тел ни 
про ме ни на цре во то. 

- Два де на пред из ве ду ва ње то 
на про це ду ра та на па ци ен тот му 
се да ва средс тво за про чи сту ва ње, 
со што се чи сти де бе ло то цре во. 
Тоа тре ба да е со се ма ис праз не-
то, би деј ќи, во спро тив но, ко ло но-
ско пи ја та не е мож но да се из ве де. 
Прег ле дот нај че сто е бо лен, па за-
ра ди тоа ние во „Ре-Ме ди ка“ има-
ме мож ност да го из ве де ме со кра-
тко трај на ин тра вен ска ане сте зи ја 
- до пол ну ва про фе сор ка та.

При ен до скоп ски те прег лед, ле-
карс тва та при ме ни за се да ци ја 
(со стој ба на на ма ле на свес ност 
што се по стиг ну ва со ле ко ви кои 
дејс тву ва ат на нерв ни от си стем) 
или ане сте зи ја мо же да на пра ват 
алер ги ска ре ак ци ја или рес пи ра-
тор на де пре си ја. Проф. Оров ча нец 
по јас ну ва де ка си те ен до скоп ски 
про це ду ри има ат из ве сен ри зик за 
по ја ва на кр ва ве ње и пер фо ра ци ја 
(дуп ну ва ње) на га стро ин те сти нал-
ни от ѕид. Но овој ри зик е ни зок, од-
нос но по мал ку од ед наш на 1.000 
про це ду ри, а кај ин тер вен ции ка ко 
се че ње на по ли пи, кр ва ве ња или 
про ши ру ва ње на стес ну ва ња на 
лу ме нот, ри зи кот е два па ти на 100 
ин тер вен ции.
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ЈУАКА ДЕ МИК ПРОФ. Д-Р ЖИ ВКО ПО ПОВ

Подготвенисме
изанајтешките
уролошкипроблеми
Врв ни от уро лог, ака де мик проф. д-р Жи вко По пов од пред не кол ку ме се ци му се 
прик лу чи на ти мот на „Ре-Ме ди ка“ и е од го во рен за од де ле ни е то по уро ло ги ја. 
Проф. д-р По пов ва жи за вр вен спе ци ја лист, кој це ли от свој про фе си о на лен жи вот 
им го по све тил на па ци ен ти те. Во ин терв ју то, ме ѓу дру го то, збо ру ва за тоа со што ќе 
им по ма га на па ци ен ти те, но и на пом ла ди те ко ле ги и сту ден ти те, за на уч ни те 
истра жу ва ња, ме то ди те и тех ни ки те што ги ко ри сти во опе ра ци о на та са ла... >>
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Однеодамна Вие сте дел
одтимотна„РеMедика“.
Соштосѐимпомагатена
пациентите?

- Да, по 30 и не кол ку го ди ни по-
ми на ти на Хи рур шки те кли ни ки при 
Кли нич ки от цен тар и на Ме ди цин-
ски от фа кул тет во Скоп је ка ко про-
фе сор по хи рур ги ја, по ве ќе го ди шен 
ди ре ктор на Кли ни ка та за уро ло-
ги ја и ко ор ди на тор на Хи рур шки те 
кли ни ки, од лу чив мо ја та про фе си о-
нал на ка ри е ра да ја про дол жам во 
при ват ни от се ктор. Па та ка, по две 
го ди ни по ми на ти во спе ци јал на та 
бол ни ца за хи рур шки бо ле сти „Фи-
лип Вто ри“, ка де што офор мив нов 
од дел за уро ло шка хи рур ги ја, од 
пред не кол ку ме се ци сум дел од ти-
мот во пр ва та при ват на оп шта бол-
ни ца „Ре-Ме ди ка“.

Со мо е то дол го го диш но ра бо те ње 
во об ла ста на уро ло шка та хи рур ги ја 
и го ле мо то искус тво стек на то пре ку 
из ве ду ва ње по ве ќе ил ја ди кла сич-
ни, ен до скоп ски и ла па ро скоп ски 
хи рур шки ин тер вен ции, на па ци ен-
ти те што до а ѓа ат во „Ре-Ме ди ка“ ќе 

про дол жам да им по ма гам, ну деј ќи 
им на вре ме на и точ на ди јаг но за и 
на вре ме но и нај со од вет но ре ше ние 
и при нај комп ли ци ра ни слу чаи кај 
бо ле сти те на уро ге ни тал ни от си стем. 

Ту ка, се ка ко, по крај комп лет на та 
кон сул та тив на и ин тер вент на, ен до-
скоп ска ди јаг но сти ка, спа ѓа ат мно-
гу број ни ра ди кал ни хи рур шки про-
це ду ри од кла си чен, ен до скоп ски 
и ла па ро скоп ски тип кај па ци ен ти 
со кан цер на бу бре зи, мо чен ме ур, 
про ста та, пе нис и те сти си, ту мо ри 
на над бу бреж ни те жлез ди и ре тро-
пе ри то не ал ни от про стор, комп ли ци-
ра ни слу чаи со ури нар на кал ку ло-
за, од нос но ка ме ња во бу бре зи те 
(т.н. ко ра ли форм на кал ку ло за), кои 
не мо жат да се ре шат со апа ра ти-
те за над во реш но те лес но кр ше ње. 
Ту ка спа ѓа ат и опе ра ции кај кон ге-
ни тал ни или вро де ни ано ма лии со 
стес ну ва ња на ури нар ни те па ти шта 
на ни во на бу бре зи те или при нив-
но спо ју ва ње (по тко ви чест бу брег), 
ка ко и на ни во на моч ни от ме ур, бо-
ле сти те кај ма шки от сте ри ли тет при 
стес ну ва ња на спер ма тич ни те ка на-

ли и про ши ру ва ња та на те сти ку лар-
ни те ве ни, хи рур шки про це ду ри при 
бо ле сти те на про ста та та по ен до-
скоп ски транс у ре тра лен пат со мо но 
или би по лар на ви со ко фре квент на 
еле ктро е нер ги ја и мож ност за упо-
тре ба на зе лен ла сер, им по тен ци ја та 
и во оп што ере ктил на та ди сфунк ци ја 
кај ма жот, искри ву ва ња та на пе ни-
сот, стрес-ин кон ти нен ци ја та кај же-
на та и дру ги со стој би.

 
Коисевашитеглавнипредизви

ци во областа на уролошката хи
рургија?

- Тие се тес но по вр за ни со мо и-
те мно гу број ни по дол ги и по кра тки 
струч ни пре стои во уни вер зи тет ски-
те цен три во Евро па, САД, Изра ел... 
Та му, по прет ход но на пра вен план 
и про гра ма, се усо вр шу вав ка ко 
про фе си о на лец, а по тоа хи рур шки-
те тех ни ки, раз ни дру ги про це ду ри и 
тех но ло гии ги транс фе ри рав на на-
ши те про сто ри и при тоа ги обу чу вав 
и пом ла ди те ко ле ги на Кли ни ка та за 
уро ло ги ја.

Нај го ле ми тра ги во мо ја та про фе-
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си о нал на ка ри е ра оста ви ја мо и те 
по ве ќе ме сеч ни и по ве ќе го диш ни 
пре стои нај пр во во кли ни ка та „Ма
јо“ во Ро че стер на уни вер зи те тот 
„Ми не со та“ во САД кај проф. Ви ли-
јам Фур лоу, по тоа кли ни ка та „Фош“ 
во Па риз кај проф. Мо рис Ка ме, а 
пред сѐ на уни вер зи тет ски от кли нич-
ки цен тар „Анри Мон дор“, при XII Па-
ри ски уни вер зи тет „Вал де Марн“, 
кај про фе со ри те Жан Овер, До ми ник 
Шо пен и Клод Абу. 

Се ка ко де ка еден од нај го ле ми те 
пре диз ви ци во мо ја та про фе си о нал-
на ка ри е ра од неј зи ни те по че то ци 
прет ста ву ва ат ра ди кал ни те опе ра-
ции кај ту мо ри те на уро ге ни тал ни те 
ор га ни (бу бре зи, мо чен ме ур, про-
ста та, пе нис, те сти си), прос ле де ни со 
ури нар на де ри ва ци ја и ре кон струк-
ци ја на ури нар ни от си стем.

Он ко ло шка та уро ло ги ја оста ну-
ва мо јот гла вен пре диз вик ка ко во 
од нос на по ве ќе те шки, ра ди кал ни 
хи рур шки при ста пи и про це ду ри со 
кои сум пи о нер на овие про сто ри, 
та ка и во од нос на на уч ни те истра-
жу ва ња, од кои про из ле гоа мо и те 
две до ктор ски ди сер та ции. Пр ва-
та про из ле зе од во ве ду ва ње то на 
ра ди кал ни те и ло ко ре ги о нал ни те 
лимф ни ди сек ции во пре де лот на 
ре тро пе ри то не у мот (про сто рот зад 
сто мач ни те ор га ни) и ма ла та кар-
ли ца кај кар ци но ми те на те сти си те, 
про ста та та, бу бре зи те и моч ни от ме
ур, ка ко прос ле де ни хи рур шки про-
це ду ри на ра ди кал ни опе ра ции кај 
овие кар ци но ми. Вто ра та до ктор ска 
ди сер та ци ја, ра бо те на и од бра не та 
на уни вер зи те тот „Ре не Де карт“во 
Па риз, про из ле зе од иму но ге не тич-
ки те истра жу ва ња на по ле то на кан-
це рот на моч ни от ме ур, во по тра га 
по ту мор ски мар ке ри ре ле вант ни 
во ди јаг но за та, те ра пи ја та и прог но-
за та на оваа те шка бо лест.

Исто та ка, пре диз вик ми бе ше и 
транс ва ги нал на та сус пен зи ја на 
вра тот на моч ни от ме ур при не вол-
но то мо кре ње кај же на та, по ме то-
дот на Раз (уни вер зи те тот УКЛА во 
Лос Ан џе лес, САД), ка ко и во ве ду ва-
ње то во Ма ке до ни ја на пе нис на та 
хи рур ги ја по мо е то вра ќа ње од кли-
ни ка та „Ма јо“ во САД, пре ку Нес-
бит-про це ду ра та и тех ни ки те „печ“ 
кај вро де ни те и стек на ти те искри-
ву ва ња на пе ни сот (пер он је ва та 

бо лест), ка ко и ра ди кал ни те пе не-
кто мии, од нос но от стра ну ва ња на 
пе ни сот со пер и не о сто ми ја (ре кон-
струк ци ја на ка на лот за мо кре ње) 
кај кан цер на пе ни сот. Мо дер ни те 
ен до у ро ло шки ме то ди, ка ко што се 
пер ку та на та не фро ли то ла па кси ја, ко
га од над вор пре ку ко жа та се вле гу-
ва со ин стру мент во бу бре гот за да 
се от стра нат ка ме ња од не го, уре-
те ро ре но ско пи ја та со ко ја по при-
ро ден пат се от стра ну ва ат ка ме ња 
од ури нар ни те па ти шта, се исто та ка 
дел од мо и те глав ни струч ни пре о-
ку па ции. Во пос лед ни те 5-6 го ди ни 
мо е то вни ма ние е осо бе но на со че-
но кон во ве ду ва ње на ла па ро скоп-
ска та хи рур ги ја во уро ло ги ја та. Во 
ру ти на се ве ќе вле зе ни ла па ро скоп-
ски те про це ду ри при опе ра ции на 
ту мо ри на над бу бреж ни те жлез ди, 

ци сти и ту мо ри на бу бре зи те, ва ри-
ко це ли и др.

Се ка ко де ка ед на од мо и те глав-
ни пре о ку па ции и пре диз ви ци, на 
кои им по све тив го лем дел од мо ја-
та про фе си ја, прет ста ву ва и трансп-
лан та ци ја та на бу бре зи, по ле во кое 
ка ко прв сер ти фи ци ран трансп лан-
та ци ски хи рург со европ ска дип ло ма 
за трансп лан та ци ја офор мив Цен тар 
за трансп лан та ци ја на бу бре зи при 
Кли ни ка та за уро ло ги ја и хи рур шки 
тим, кој за ед но со ти мо ви те од кли-
ни ки те за не фро ло ги ја и транс фу-
зи о ло ги ја, под водс тво на про фе со-
ри те Ни нос лав Ива нов ски и Пер ко 
Ко лев ски, исто та ка еду ци ра ни на 
па ри ски те уни вер зи те ти, ги по ста ви 
те ме ли те на трансп лан та ци ска та ме-
ди ци на ка ко ру тин ски ме тод во Ре-
пуб ли ка Ма ке до ни ја. >>

И
Н
ТЕ
РВ

ЈУ
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Н
ТЕ
РВ

ЈУ Дали сте задоволен од тимот и
опрематасокојаработитево„Ре
Медика“?

- Да, се ка ко де ка сум за до во лен. 
Се ра бо ти за тим со ста вен од де се-
ти на уни вер зи тет ски про фе со ри и 
дру ги врв ни екс пер ти, ре но ми ра ни 
ими ња во сво и те об ла сти, еду ци ра-
ни на уни вер зи те тот „Све ти Ки рил 
и Ме то диј“ и во мно гу дру ги цен три 
во странс тво, од раз лич ни хи рур шки 
дис цип ли ни и дру ги об ла сти во ме ди-
ци на та, ка ко: то ра кал на хи рур ги ја, 
ди ге стив на хи рур ги ја, ор то пед ска, 
ва ску лар на, уро ло шка и не вро хи-
рур ги ја, ги не ко ло ги ја и аку шерс тво, 
кар ди о ло ги ја, га стро ен те ро хе па то-
ло ги ја, ото ри но ла рин го ло ги ја, пе-
ди ја три ја... Бол ни ца та е опре ме на 
со нај со вре ме на опре ма за си те 
об ла сти, ме ѓу кои и за уро ло шка та 
хи рур ги ја. Та ка, по крај комп ле тен 
ин стру мен та ри ум за кла сич на и ен-
до скоп ска хи рур ги ја, рас по ла га и со 
зе лен ла сер за про ста та, комп лет на 
опре ма за ла па ро скоп ска уро ло ги-
ја. Во на ред ни те ме се ци, со пу шта-
ње то во упо тре ба на но во то кри ло 
на бол ни ца та, ќе се осо вре ме нат и 
про ши рат опе ра тив ни от блок и од-
де лот за ане сте зи ја, ре а ни ма ци ја и 
ин тен зив но ле ку ва ње, со нов цен тар 
за ве штач ко оп ло ду ва ње, ам бу лан-
тен по лик ли нич ки блок и си стем за 
сте ри ли за ци ја. Се то тоа ќе ја на пра-
ви „Ре-Ме ди ка“ уште по со вре ме на 
бол ни ца.

 
Како ги спојувате работата во

„РеМедика“ и академскиот ан
гажман во Македонската акаде
мијананаукитеиуметностите?

- Ка ко ре до вен член на МАНУ, јас 
сум ан га жи ран со раз ни актив но сти 
пре ку Од де ле ни е то за ме ди цин ски 
на у ки, пред сѐ ка ко ко ор ди на тор и 
учес ник во на уч ни про е кти во рам-
ки те на Ака де ми ја та, ка ко и во со-
ра бо тка со дру ги ака де мии. Мо и те 
ан гаж ма ни во МАНУ се од ви ва ат и 
пре ку цен та рот за ге не тич ко ин же-
нерс тво и би о тех но ло ги ја „Ге ор ги 
Ефре мов“, Цен та рот за стра те ги ски 
истра жу ва ња во чиј со вет чле ну вам, 
а пре ку Ака де ми ја та сум де ле ги ран 
и во Од бо рот за акре ди та ци ја и ева-
лу а ци ја на ви со ко то обра зо ва ние на 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја при Ми ни-
стерс тво то за обра зо ва ние и на у ка.

Си те овие актив но сти е по треб но 
да се ко ор ди ни ра ат со мо ја та ра бо та 
ка ко хи рург-уро лог во „Ре-Ме ди ка“. 
За таа цел јас од во ју вам еден ден во 
не де ла та да ра бо там во МАНУ, а до-
кол ку има дру ги актив но сти, ги ко ор-
ди ни рам со опе ра тив на та про гра ма, 
за што имам комп лет на под др шка 
од упра ва та на бол ни ца та, ко ја во 
ме ѓу вре ме има склу че но до го вор за 
со ра бо тка со МАНУ, ка ко на по ле то 
на ап ли ка тив на та та ка и на по ле то 
на на уч но и стра жу вач ка та деј ност.

 
Имателисоработкасоштипски

отуниверзитет„ГоцеДелчев“?
- Да, „Ре-Ме ди ка“, со ог лед на го ле-

ми от број уни вер зи тет ски про фе со-
ри со кои рас по ла га, има склу че но 
до го вор за со ра бо тка и слу жи ка ко 
на став но-на уч на ба за на Фа кул те тот 
за ме ди цин ски на у ки при уни вер зи-
тет „Го це Дел чев“. Не кои од про фе-
со ри те ве ќе учес тву ва ат во из ве ду-
ва ње то на на ста ва та по хи рур ги ја, 

ги не ко ло ги ја и дру ги об ла сти, а јас 
мо мен тал но по ма гам во раз во јот на 
овој млад фа кул тет ка ко со вет ник и 
ка ко пре тсе да тел и член на ре цен-
зент ски ко ми сии за из бор на но ви 
на став ни ци. Со по зи тив ни те из ме ни 

Еминентниот академик проф.
др Живко Попов е добитник на
голем број национални и меѓу
народни награди:,,11 Октомври“
(2000 г.), „13 Ноември“ (2007
г.), „23 Октомври“ (2010 г.), за
достигнувања во полето на хи
рургијата, науката и трансплан
тацијата на бубрези; Орден за
придонес во Француската култу
ра и наука „Академска палма“
(ChevalierdansIOrdredesPalmes
Academiques), со декрет на пре
миерот на Република Франција
(2002г.).

На гра ди



во за ко ни те за здрав ство и обра зо-
ва ние во „Ре-Ме ди ка“ при стиг наа и 
пр ви те ле ка ри на спе ци ја ли за ци ја 
по ги не ко ло ги ја и то ра кал на хи рур-
ги ја, а по стои мож ност во ид ни на да 
се до би јат и 1-2 ле ка ри на спе ци ја-
ли за ци ја по уро ло шка хи рур ги ја, со 
што оваа со вре ме на бол ни ца во 
функ ци ја на еду ка ци ја на мла ди те 
ле ка ри им ги ста ва сво и те ка па ци те-
ти, опре ма и на ста вен ка дар.

 
КаквисевашитеврскисоПари

скиот универзитет, каде што сте
престојувале повеќепати заради
суплементарнаедукација,аикако
професор?

- Во 1986 год. ос тва рив ед но го-
ди шен пре стој во кли нич ки от цен-
тар ,,Анри Мон дор“, при XII Па ри ски 
уни вер зи тет „Вал де Марн“, за да се 
стек нам со искус тво во до ме нот на 
трансп лан та ци ја та, ка ко ба зич на та, 
та ка и кли нич ка та. Цел та на оваа мо-
бил ност бе ше да се во ве де и раз вие 
трансп лан та ци ја та во рам ки те на 
Кли нич ки от цен тар при Ме ди цин ски-
от фа кул тет во Скоп је. Та ка, вед наш 
по мо е то вра ќа ње, ја ре а ли зи рав 
пр ва та ус пеш на са мо стој на бу бреж-
на ка да ве рич на трансп лан та ци ја во 
на ша та кли ни ка во но ем ври 1987 
го ди на. Во на ред ни те тур бу лент ни 
две и пол де це нии, ис пол не ти со те-
шки еко ном ски и по ли тич ки проб ле-
ми, ус пе ав да офор мам автох тон, на-
ци о на лен хи рур шки тим, кој под мое 
ра ко водс тво до 2012-та ре а ли зи ра 
око лу 270 бу бреж ни трансп лан та-
ции. Со те кот на вре ме то кли ни ки те 
во Скоп је се из диг наа во пре поз нат-
лив цен тар во ре ги о нот и по ши ро ко.

Цел на мо и те на ред ни пре стои во 
Па ри ски от уни вер зи тет (1992-1995 
го ди на и по доц на 1998-2003 го ди-
на), со ста тус на по ка нет уни вер зи-
тет ски про фе сор на XII Па ри ски уни-
вер зи тет, по крај трансп лан та ци ја та, 
се ко гаш бе ше еду ка ци ја та на по ле то 
на он ко ло шка та уро ло ги ја и пред сѐ 
иму но ге не тич ки те истра жу ва ња на 
ту мо ри те на моч ни от ме ур и про ста-
та та, во рам ки те на истра жу вач ка та 
гру па за уро ге ни тал ни ту мо ри ра ко-
во де на од проф. До ми ник Шо пен. 
Мно гу број ни ста тии беа пуб ли ку ва-
ни на „Паб-мед“ и пре зен ти ра ни на 
ме ѓу на род ни кон гре си (над 180). По 
не го ва та пре ра на смрт во 2005 го-

ди на, истра жу вач ки от цен тар го пре-
зе де пр во проф. Абу, а по тоа проф. 
Але ксан дар де ла Тај, со кои сум и 
по на та му во кон такт, пре ку истра жу-
вач ки от цен тар во МАНУ и пред ви де-
ни те на уч ни про е кти.

Оваа го ди на, на мо ја ини ци ја ти ва, 
на 24 Мај, на Св. Ки рил и Ме то диј, 
па тро ни от праз ник на УКИМ, проф. 
Абу бе ше про мо ви ран во ти ту ла та 
по че сен про фе сор на УКИМ, ка ко 
мој учи тел и дол го го ди шен со ра бот-
ник и под др жу вач на раз во јот на Ме-
ди цин ски от фа кул тет. За вре ме на 
не го ви от пре стој, тој одр жа пре да-
ва ње на Ме ди цин ски от фа кул тет, ги 
по се ти „Ре-Ме ди ка“ и МАНУ и е до го-
во ре на по на та мош на со ра бо тка со 
не го и со па ри ски те ин сти ту ции на 
по ле то ка ко на ба зич на та, та ка и на 
кли нич ка та уро ло шка хи рур ги ја.

 Каквисешанситеидалиимате
услови вашите трансплантациски
активности да ги продолжите во
„РеМедика“, со оглед на новите
изменивозаконитезаздравстве
назаштитаизатрансплантација
та?

- Но ви те по зи тив ни за кон ски про-
пи си од август 2013 го ди на не го 
огра ни чу ва ат по ве ќе из ве ду ва ње то 
на трансп лан та ци ја та са мо во др-
жав ни те, ту ку тоа е овоз мо же но во 
се ко ја здрав стве на уста но ва што 
има ги по треб ни от ка дар, опре ма и 
про стор ни ус ло ви, впро чем ка ко што 
е ве ќе овоз мо же но и за мно гу дру ги 
спе ци фич ни ме ди цин ски ус лу ги. За 
да се опе ра ци о на ли зи ра ат овие за-
кон ски про пи си, во фе вру а ри го ди-

на ва ми ни сте рот за здрав ство и Вла-
да та до не соа од лу ка за фор ми ра ње 
два но ви цен три за трансп лан та ци ја 
на бу бре зи од жив да ри тел, со пе тго-
диш на ли цен ца, во рам ки те на мре-
жа та на Фонд за здрав ство, што зна-
чи де ка за бро јот на трансп лан та ции 
што ќе го до би јат на го диш но ни во, 
тие ќе би дат фи нан си ра ни од стра на 
на Фон дот, од нос но др жа ва та.

Овие за кон ски мер ки се не оп ход-
ни, би деј ќи бро јот од око лу 1.500 па-
ци ен ти рас по ре де ни во 19 цен три за 
хе мо ди ја ли за е во по сто јан по раст и 
е по тре бен ба ланс и не го во по сте-
пе но на ма лу ва ње, при што на др-
жа ва та ѝ се не оп ход ни нај мал ку 80 
бу бреж ни трансп лан та ции на го диш-
но ни во, но при тоа да не тр пи бро јот 
на дру ги уро ло шки опе ра ции. Кон ку-
рен ци ја та по ме ѓу цен три те ќе до ве-
де до пер ма нент но по до бру ва ње на 
ква ли те тот на трансп лан та ци и те, од-
нос но ус пеш но ста и дол го трај но ста 
на трансп лан ти ра ни те ор га ни, пре ку 
на ма лу ва ње на хи рур шки те и дру ги 
ме ди цин ски комп ли ка ции и, што е 
нај важ но, ќе се на ма лат тро шо ци те 
на ФЗОМ пред ви де ни за хе мо ди ја-
ли за.

Со ог лед на тем по то на ре фор ми 
на Вла да та на РМ, јас во ско ро вре-
ме оче ку вам ва кви за кон ски про-
пи си и во од нос на дру ги бо ле сти и 
опе ра тив ни за фа ти, би деј ќи, ка ко и 
на се ка де во раз ви е ни те зем ји кон 
кои ги во ди ме ре фор ми те, Фон дот 
тре ба на сво и те оси гу ре ни ци да им 
овоз мо жи па ри те да го сле дат па ци-
ен тот, не за вис но од тоа да ли здрав-
стве на та уста но ва е ос но ва на со др-
жа вен или при ва тен ка пи тал.

„Ре-Ме ди ка“ со сво јот иск лу чи тел-
но ква ли те тен ка дар, ка ко ле кар ски, 
та ка и сред но и ви шо ме ди цин ски, 
со сво ја та опре ма и со про стор ни те 
мож но сти, а осо бе но се га, со за вр-
шу ва ње на но во то кри ло, комп лет-
но ги ис пол ну ва по треб ни те ус ло ви 
за фор ми ра ње еден нов цен тар за 
трансп лан та ци ја на бу бре зи.

Јас искре но се на де вам де ка тоа 
ќе се ре а ли зи ра и де ка јас со мо јот 
тим и со мо е то искус тво ќе би дам во 
мож ност и по на та му да им по ма гам 
на па ци ен ти те на хе мо ди ја ли за, во 
рам ки те на оваа те шка, но исто вре-
ме но и иск лу чи тел но бла го род на ме-
ди цин ска дис цип ли на.
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На гра ди

Задоволен сум од 
условите за работа 
во „Ре-Медика“. 

Бол ни ца та е опре ме на со 
нај со вре ме на опре ма за 
си те об ла сти, ме ѓу кои и за 
уро ло шка та хи рур ги ја
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Штит на та или ти ро ид на 
жлез да, ко ја се на о ѓа 
на пред на та стра на од 
вра тот око лу душ ни кот, 

е ед на од нај важ ни те ен до кри ни жлез-
ди во чо ве ко ви от ор га ни зам, би деј ќи 
соз да ва ти ро ид ни хор мо ни и кал ци-
то нин кои се важ ни за одр жу ва ње на 
нор мал ни от ме та бо ли зам и кон цен-
тра ци ја на кал ци у мот во кр вта кај чо-
ве кот. Во за бо лу ва ња та на штит на та 
жлез да, кои се тре ти ра ат хи рур шки, 
спа ѓа ат неј зи но ди фуз но зго ле му ва-
ње, ци сти, јаз ли и ту мо ри кои, пак, мо-
жат да би дат бе ниг ни и ма лиг ни. Д-р 
Лил ја на Сто ја нов ска, спе ци ја лист по 
оп шта хи рур ги ја во „Ре-Ме ди ка“ ве ли 
де ка ма лиг ни те ту мо ри де нес се во 
по раст и ко га се збо ру ва за ту мор на 
оваа жлез да се мис ли ток му на нив. 

Ма лиг ни ту мо ри на штит на та жлез да 
се ја ву ва ат кај око лу 0,4 от сто од по-
пу ла ци ја та.

- Симп то ми те од бе ниг ни те ту мо ри 
се ати пич ни и ре тки, би деј ќи се ма ли 
и бав но рас тат. Нај че сто се откри ва ат 
ко га па ци ен тот слу чај но ќе ги на пи па 
или при раз лич ни ди јаг но стич ки ис-
ле ду ва ња. Око лу 70 от сто од нив се 
афунк ци о нал ни, од нос но не вли ја ат 
на нор мал на та про дук ци ја на ти ро ид-
ни те хор мо ни, 20 от сто се со гра нич на 
функ ци ја, а са мо 10 от сто до ве ду ва ат 
до зго ле ме на про дук ци ја на хор мо ни. 
Во прин цип, се кој ја зол на штит на та 
жлез да, кој е по го лем од 1 сан ти ме тар 
и кој рас те, тре ба хи рур шки да се от-
стра ни. Ма лиг ни те ту мо ри, пак, се пет-
ти нај чест ту мор кај мла ди же ни под 45 
го ди на – об јас ну ва д-р Сто ја нов ска.

ЖЕНИТЕ ЧЕТИРИ ПАТИ 
ПОЗАГРОЗЕНИ ОД МАЖИТЕ

Ту мо ри те на штит на та жлез да се ја-
ву ва ат че ти ри па ти по че сто кај же ни те 
одо што кај ма жи те. При чи на та за ма-
лиг ни те ту мо ри не е поз на та, иа ко се 
сме та де ка зра че ње то во пре де лот на 
вра тот, дол го го диш на гу ша вост и бе-
ниг ни те про ме ни кои не се тре ти ра ат 
мо же да се дел од при чи ни те. Спо ред 
по тек ло то, овие ту мо ри се по де ле ни во 
две гру пи - кар ци но ми од епи тел но по-
тек ло и кар ци но ми од пот пор но тки во 
(сар ко ми, лим фо ми...).

- Од кар ци но ми те од епи тел но по тек-
ло се ја ву ва ат фо ли ку лар на, па пи лар-
на, ме ду лар на и анап ла стич на фор ма. 
Нај че сто се откри ва ат при на пи пу ва ње 
ка ко по мал или по го лем ја зол, цврст 
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КАЈ МЛА ДИ ТЕ ЖЕ НИ

Карциномотна
штитнатажлезда

МОРАДАСЕОПЕРИРА
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и не јас но огра ни чен од око ли на та. 
Симп то ми те, кои се ја ву ва ат ка ко ре-
зул тат на око лен при ти сок на ор га ни те, 
се за сип нат глас, отеж на то гол та ње и 
слич но. Ди јаг но за се по ста ву ва со ехо 
и со скен на жлез да та, а нај бит на е 
пунк ци о на та би оп си ја за да се одре ди 
да ли про ме на та е бе ниг на или ма лиг-
на. Би деј ќи кар ци но ми те се ши рат во 
окол ни те лимф ни јаз ли на вра тот, на 
бе ли те дро бо ви или на цр ни от дроб, по 
по тре ба се пра ви комп ју тер ска то мо-
гра фи ја на вра тот и на бе ли те дро бо ви 
кај на пред на ти ста ди у ми на бо ле ста – 
ве ли д-р Сто ја нов ска.

БЕЗБЕДНА ОПЕРАЦИЈА 
И САМО ДВА ДЕНА ВО БОЛНИЦА

Eдинс твен и нај до бар трет ман е хи-
рур шко от стра ну ва ње на це ла та жлез-
да и, ка ко што об јас ну ва до ктор ка та, 
во за вис ност од ло кал ни от на од (про-
ши ру ва ње на бо ле ста на окол ни те 
лимф ни јаз ли) се от стра ну ва ат окол-
ни те лимф ни јаз ли. По тоа от стра не то-
то тки во се пра ќа на па то хи сто ло шко 
ис пи ту ва ње за да се одре ди ти пот на 
кар ци ном и ста ди у мот на бо ле ста.

- Во „Ре-Ме ди ка“ ди јаг но сти ка та и 
опе ра тив ни от трет ман спа ѓа ат во ру-
тин ски ин тер вен ции. Опе ра тив на та 
ин тер вен ци ја оп фа ќа де лум но или 
комп лет но от стра ну ва ње на жлез да-
та по прет ход но спро ве де ни ди јаг но-
стич ки по стап ки. Ин тер вен ци ја та се 
из ве ду ва ка ко прет ход но пла ни ран 

за фат врз па ци ент во ста бил на оп шта 
со стој ба, де тал но про це не та во пре до-
пе ра ти вен ане сте зи о ло шки прег лед. 
Опе ра ци ја та се из ве ду ва во оп шта 
ане сте зи ја. Се пра ви мал хо ри зон-
та лен ко жен рез на ба за та на вра тот 
пре ку кој се от стра ну ва жлез да та и по 
по тре ба окол ни те лимф ни те јаз ли. Во 
опе ра тив на та по стап ка ко ри сти ме 
Ligasure Small Jaw instrumment, со кој 

се овоз мо жу ва без бед но пре па ри ра-
ње на тки во то и не ма мож ност за тер-
мич ка по вре да на окол ни те ор га ни, а 
овоз мо жу ва бр за и си гур на хе мо ста за 
(пре ста нок на кр ва ве ње) - об јас ну ва 
д-р Сто ја нов ска.

Таа до да ва де ка по сто пе ра тив но 
па ци ен тот оста ну ва са мо два де на во 
бол ни ца, и мо же вед наш да се вра ти 
на се којд нев ни те об вр ски. Нај че сти 
комп ли ка ции кои мо же да се по ја ват 
по опе ра ци ја та е со би ра ње на по ма-
ло ко ли чес тво теч ност во пре дел на 
ра на та (се ром) кој, или спон та но се 
ре сор би ра или мо же да се из ва ди со 
иг ла по ехо, по тоа мо же да се на пра-
ви ин фек ци ја, кр ва ве ње, по вре да на 
нер вот кој ги инер ви ра глас ни те жи ци, 
хи по кал ци е ми ја. По опе ра ци ја та се 
пра кти ку ва зра че ње со ра ди о јод.

- Прог но за та за ле ку ва ње то е ре ла-
тив но до бра ако бо ле ста се открие во 
ра на фа за, ко га не е про ши ре на во 
окол ни те ор га ни. Кај па ци ен ти те кај 
кои е от стра не та це ла та штит на жлез-
да се по треб ни ре дов ни кон тро ли и 
до жи вот но да зе ма ат хор мон ска те ра-
пи ја - со ве ту ва до ктор ка та.
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на штит на та жлез да не се 
поз на ти. Се сме та де ка дел 
од нив мо же да се зра че-
ње то во пре де лот на вра тот, 
дол го го диш на гу ша вост и 
бе ниг ни те про ме ни што не 
се тре ти ра ат. Единс твен и 
нај до бар трет ман на кар ци-
но мот е хи рур шко от стра ну-
ва ње на це ла та жлез да

Во опе ра тив-
на та по стап ка 
ко ри сти ме 
ин стру мент 
со кој се 
овоз мо жу-
ва без бед но 
пре па ри ра ње 
на тки во то и 
не ма мож ност 
за тер мич ка 

по вре да на окол ни те ор га ни, 
а овоз мо жу ва бр за и си гур-
на хе мо ста за, пре ста нок на 
кр ва ве ње

ДрЛилјана
Стојановска,
специјалистпо
општахирургија
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За здрав је то на па ци ен тот во 
опе ра ци о на са ла, освен хи-
рур гот, се гри жи цел тим ме-
ди цин ски пер со нал, обу чен 

и еду ци ран. Са ли те се опре ме ни со 
врв на и нај мо дер на апа ра ту ра. Во 
со ста вот на „Ре-Ме ди ка“ има пет 
опе ра ци о ни са ли, а го диш но се из-
ве ду ва ат око лу 2.000 хи рур шки и 
1.800 ги не ко ло шки опе ра ции. 

- Се ра бо ти со нај мо дер на опре ма 
и со ма те ри јал што овоз мо жу ва бр за 
ре ви та ли за ци ја на тки во то и по бр зо 
за креп ну ва ње на па ци ен ти те. Се из-
ве ду ва ат од нај ед но став ни ин тер вен-
ции до нај комп ли ци ра ни не вро хи рур-
шки опе ра ции, во кои учес тву ва ат 
ти мо ви од хи рур зи до пол не ти со ви-
со ко е ду ци ра ни се стри-инстру мен тар-
ки - ве ли Зо ран Ни ко лов ски, шеф на 
опе ра тив ни от блок во „Ре-Ме ди ка“. 

Во са ли те ра бо тат 13 ин стру мен-
тар ки, а нај го лем дел се со ви со ко 
обра зо ва ние. Тие по сто ја но по се ту-
ва ат цен три за обу ка. Се ко ја од ин-
стру мен тар ки те има сво ја супс пе-
ци јал ност, свој дел од опе ра тив ни те 
тех ни ки, кој нај до бро го поз на ва и 
на ви сти на во сво ја та ра бо та се ви-
стин ски вир ту о зи. 

- За од лич ни те ре зул та ти во од нос 

на опе ра тив ни те за фа ти во на ша та 
бол ни ца го лем удел има ат и ин стру-
мен тар ки те. За опе ра ции што се из-
ве ду ва ат по ре тко ние прет ход но се 
под го тву ва ме сле деј ќи та кви во врв-
ни цен три, а ко га ста ну ва збор за 
ин стру мен та ри у мот „Ре-Ме ди ка“ по-
се ду ва комп лет ин стру мен ти ка ко за 
отво ре на та ка и за ен до скоп ска, но 
и за ла сер ска хи рур ги ја. На хи рур зи-
те на рас по ла га ње им сто јат и ХД-ен-
до скоп ски стол бо ви, ка ко и пос лед на 
ге не ра ци ја ка у те ри и ли га шу ри - ве-
ли Ни ко лов ски. 

Хи рур шки те са ли во кои се опе-
ри ра се из гра де ни од спе ци јал ни 

инокс ни па не ли. Ра бо та та со нај но-
ви те де зин фи ци ен си при до не су ва 
бро јот на ин фек ции да се све де на 
ми ни мум. 

- За се ко ја опе ра ци ја стро го се 
по чи ту ва ат про то ко ли те за без бед-
на хи рур ги ја, ка ко и пра ви ла та на 
асеп са и ан ти сеп са, а се кој ме сец 
кон ти ну и ра но се пра ви кон тро ла 
на сте рил но ста на про сто рот и на 
ин стру мен ти те од ов ла сте на над во-
реш на ин сти ту ци ја, не за вис но од на-
ши те се којд нев ни про вер ки - до да ва 
Ни ко лов ски.

Тој об јас ну ва де ка опе ра тив на та 
про гра ма се пла ни ра 24 ча са прет-
ход но и се од ви ва во стро го утвр де-
ни рам ки, од нос но точ но се знае во 
ко ја опе ра ци о на са ла одат де чи ња и 
во ко ја се пра ват хи рур шки, а во ко-
ја ги не ко ло шки опе ра ции.

- За ор то пед ски те и не вро хи рур-
шки те опе ра ции по стои по себ на 
опе ра ци о на са ла. Ус лов но ка жа но, 
„не чи сти те“, од нос но ин фе ктив ни 
слу чаи се ра бо тат во опе ра ци о на са-
ла што е изо ли ра на од дру ги те, а се то 
го ре на ве де но при до не су ва пра ктич-
но во на ша та бол ни ца и да не ма ин-
тра хос пи тал ни ин фек ции - ве ли Ни-
ко лов ски. 

Во со ста вот на бол ни ца та 
има пет опе ра ци о ни са ли, 
а го диш но се из ве ду ва ат 
око лу 2.000 хи рур шки и 
1.800 ги не ко ло шки опе ра-
ции. Се ра бо ти со нај мо-
дер на опре ма и со ма те ри-
јал што овоз мо жу ва бр за 
ре ви та ли за ци ја на тки во то 
и по бр зо за креп ну ва ње на 
па ци ен ти те

Пациентот е во 
сигурни раце

За се ко ја 
опе ра ци-
ја стро го се 
по чи ту ва ат 
про то ко ли те 
за без бед на 
хи рур ги ја, ка
ко и пра ви ла-
та на асеп са 
и ан ти сеп са

ЗоранНиколов
ски,шефнаопе
ративниотблок



Да ру ва ње крв и до ни ра-
ње те ле ви зи ска опре ма 
беа пр ви те две актив но-
сти со кои пр ва та при-

ват на оп шта бол ни ца „Ре-Ме ди ка“ 
го од бе ле жа де вет ти от ро ден ден. 
До кто ри те и це ли от пер со нал и 
оваа го ди на по тра ди ци ја да ру ваа 
крв, со што уште ед наш ги по ка-
жаа сво ја та ко ле ктив на од го вор-
ност и свес ност за за ед ни ца та.  
Тра ди ци о нал но то да ру ва ње крв 
е дел од кам па ња та „Су пер е да 
си млад, кул е да си ху ман“ за из-
диг ну ва ње на све ста за кр во да-
ри телс тво то, ко ја ве ќе две го ди-
ни се спро ве ду ва во со ра бо тка со 
Цр ве ни от крст на гра дот Скоп је. 
- Оваа ак ци ја осо бе но ни зна чи за-
тоа што пре рас на во тра ди ци ја и 
зна чи тел но обе леж је на ро ден де нот 
на на ша та бол ни ца. Во исто вре ме 
е зна чај на за тоа што под оваа бла-

го род на ми си ја се со ли да ри зи ра ат 
си те вра бо те ни во „Ре-Ме ди ка“, пре-
ку са мо и ни ци ја тив но и до бро вол но 
да ру ва ње крв, и на тој на чин при до-
не су ва ме во спа су ва ње то мно гу жи-
во ти. Во тој кон текст со ра бо тка та со 
Цр ве ни от крст е иск лу чи тел на за нас 
и е парт нерс тво од кое ќе про из ле-
зат уште мно гу при до би вки - из ја ви 
проф. д-р Ан дре ја Ар сов ски, ме ди-
цин ски от ди ре ктор на „Ре-Ме ди ка“. 
Освен ко ле ктив но да ру ва ње крв, 
„Ре-Ме ди ка“ ги до ни ра те ле ви зо-
ри те од бол ни ца та во днев ни от 
цен тар „Да ре Џам баз“, што ќе им 
овоз мо жи на не го ви те чле но ви по-
до бру ва ње во ин те рак ци ја та и раз-
у ба ву ва ње на нив но то се којд не вие.  

- До се га „Ре-Ме ди ка“ се по ка жа ка-
ко наш парт нер во го лем број ху ма-
ни тар ни актив но сти, ка ко и до на ции. 
Ак ци ја та мо ти ви ра ше и дру ги да се 
прик лу чат кон кам па ња та и има ме 
од лич на ре ак ци ја, со што за ед но со 
„Ре-Ме ди ка“ ја по стиг нав ме цел та за 
из диг ну ва ње на све ста за по тре ба 
од кр во да ри телс тво то. „Ре-Ме ди ка“ 
по ста ву ва зна ча ен при мер што тре-
ба да го сле дат и пре о ста на ти те ком-
па нии, за да по ка жат мо рал на од го-
вор ност кон за ед ни ца та во на со ка 
на при до не су ва ње за зго ле му ва ње 
на крв ни те еди ни ци, што ќе овоз мо-
жи да се спа сат по ве ќе жи во ти - из ја-
ви Су за на Ту не ва-Па у нов ска, се кре-
тар ка на Цр ве ни от крст од Скоп је.
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СТ„Ре-Ме ди ка“ 

ГО ОД БЕ ЛЕ ЖА РО ДЕН ДЕ НОТ 
со кр во да ри тел ска 
ак ци ја и со до на ци ја
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Ане ми ја, или по ши ро ко поз-
на та ка ко сла бо крв ност, е 
на ру шу ва ње што се ка ра-
кте ри зи ра со на ма лен број 

цр ве ни крв ни зрн ца (ери тро ци ти), 
од нос но со не до стиг од кр вен пиг-
мент (хе мог ло бин). Хе мог ло би нот, 
кој е со ста вен дел од ери тро ци ти те, 
по со став е про те ин што го пре не су-
ва кис ло ро дот од бе ли те дро бо ви до 
тки ва та. За нор мал на функ ци ја на 
чо ве ко ви от ор га ни зам е не оп ход но 
ква ли тет но снаб ду ва ње на ор га ни те 
и на тки ва та со кис ло род. При ане-
ми ја стра да ат си те ор га ни по ра ди 
не до стиг од кис ло род. 

Прим. д-р Ја дран ка Жи вко виќ, 
спе ци ја лист-пе ди ја тар ка во „Ре-Ме-
ди ка“, об јас ну ва де ка по сто јат по ве-
ќе ви до ви ане ми ја. Нај че сто за ста-
пен тип е ане ми ја по ра ди не до стиг 
од же ле зо - си де ро пе ни ска ане ми ја. 
Же ле зо то е не оп ход но за соз да ва ње 
на хе мог ло би нот. Ова ане ми ја нај че-
сто се ја ву ва ка ко ре зул тат на не со-
од вет на ис хра на.

 
ФИЗИОЛОШКА АНЕМИЈА

 
Кај но во ро де но то и ма ло то до ен че 

ане ми ја та мо же да е фи зи о ло шка, 
нор мал на по ја ва по ра ди за си ле но 
раз гра ду ва ње на ви шо кот ери тро-
ци ти со што де те то се ра ѓа. Нај че ста 
е во вто ри от или тре ти от ме сец од 
жи во тот, би деј ќи ери тро ци ти те на-
ста на ти во фе тал ни от пер и од жи ве ат 
са мо 60-70 де на (нор мал но е 120), 

во лу ме нот на крв бр зо се зго ле му ва 
би деј ќи де те то бр зо рас те, а но ви те 
ери тро ци ти по бав но се про из ве ду-
ва ат.

- Кај до но се ни те де ца што се хра-
нат со мај чи но мле ко не е по треб-
на по себ на те ра пи ја. При ме на на 
пре па ра ти со же ле зо до а ѓа пред вид 
са мо ако прет по ста ву ва ме де ка кај 
де те то ре зер ви те со же ле зо се ма ли, 
на при мер по ра ди ја ка ане ми ја кај 
мај ка та во те кот на бре ме но ста - ве-
ли до ктор ка та.

Кај пред вре ме но ро де ни те де ца, 
без ог лед на ква ли те тот на ис хра-
на та, тре ба да се поч не со те ра пи ја 
со же ле зо по пр ви от ме сец од жи-
во тот. Кај нив бро јот на ери тро ци ти-
те и ко ли чес тво то на хе мог ло би нот 
се на ма лу ва ат по бр зо откол ку кај 
тер мин ски те де ца, обич но ве ќе од 
3-та до 6-та не де ла од жи во тот, по-
ра ди по ма ли те ре зер ви на же ле зо. 
Спо ред на ша та со го вор нич ка, оваа 
те ра пи ја се да ва и кај си те де ца со 
ма ла ро дил на те жи на, близ на ци, де-

Анемијакајдецата
Ане ми ја та или сла бо крв но-
ста, при ко ја стра да ат си те 
ор га ни по ра ди не до стиг 
од кис ло род, се ја ву ва во 
по ве ќе ви до ви и мо же да 
би де нас лед на или стек на-
та во те кот на жи во тот
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ца од по ве ќеп лод на бре ме ност, ка ко 
и до ен чи ња што има ле пер и на та лен 
гу би ток на крв.

 
СИДЕРОПЕНИСКА АНЕМИЈА

 
Оваа ане ми ја, ко ја се ја ву ва по ра-

ди не до стиг од же ле зо, е нај че ста во 
дет ска та во зраст. Нај че сто при чи на 
за неј зи на по ја ва е не до во лен внес 
на же ле зо пре ку хра на, но мо же да 
се ја ви и при скри е но или вид ли во 
кр ва ве ње. Не тре ба да се за не ма-
рат и хро нич ни те ин фек ции, осо бе но 
ури нар ни те, пре диз ви ка ни од ба кте-
ри ја та еше ри хи ја ко ли, ко ја го ко ри-
сти же ле зо то за сво јот ме та бо ли зам.

Во те кот на пр ви те шест ме се ци 
од жи во тот де те то се хра ни со мле-
ко, мај чи но или адап ти ра но, бо га то 

со го лем број хран ли ви ма те рии од 
ос нов на важ ност за не гов раз вој, 
но мош не си ро маш но со же ле зо. До 
овој пер и од по тре би те од же ле зо се 
по кри е ни со ре зер ви те во цр ни от 
дроб, кои се соз да де ни во пос лед на-
та фа за од бре ме но ста.

- Ова зна чи де ка ко га ре зер ви те ќе 
поч нат да сла бе ат, важ но во ис хра-
на та на де те то е да се во ве де хра на 
бо га та со же ле зо. Кај пред вре ме ро-
де ни те де ца ре зер ви те на же ле зо се 
по ма ли, би деј ќи не ма ле вре ме да ги 
соз да дат. Кај нив ве ро јат но ста за по-
ја ва на ане ми ја е по го ле ма, па пе-
ди ја та рот обич но одре ду ва те ра пи ја 
- об јас ну ва д-р Жи вко виќ.

Пре вен ци ја та на ане ми ја та тре ба 
да поч не уште во те кот на бре ме но-
ста. Ид на та мај ка тре ба да има до-

бра крв на сли ка, здра во да се хра-
ни и да вне су ва до вол но ко ли чес тво 
ви та ми ни не оп ход ни и за неа и за 
де те то. Ова ќе овоз мо жи соз да ва ње 
до бри ре зер ви на же ле зо кај де те то 
во пр ви те 5-6 ме се ци од жи во тот.

СПРЕЧУВАЊЕ И ЛЕКУВАЊЕ

До е ње то е ви стин ски на чин да се 
спре чи оваа ане ми ја. Таа е по ре тка, 
а се ја ву ва и по доц на кај де ца та што 
ци ца ат во од нос на оние што се на 
ис хра на со крав јо мле ко. Пре вен-
тив но да ва ње пре пра ти на же ле зо 
кај ри зич ни те гру пи (не до но се ни де-
ца, близ на ци, де ца со ма ла ро дил на 
те жи на, де ца од мај ки со ане ми ја во 
те кот на бре ме но ста) го на ма лу ва 
ри зи кот од по ја ва на ане ми ја. >>

Кајмалитедецаанемијатанајчестосеоткриваслучајно,поземањеанализи,бидејќинезнаатдагиобјас
натпроблемитештогичувствуваат.Бледотолиценеморадабидезнакзаанемија.Бојатанакожатазависи
однејзинатадебелина,пигментацијаипрокрвеност.Ако,освенлицето,себледииуснитеикожатаподнокти
те,биможелодасеработизаанемија.Имаидругисимптоми:работатанамозокотимускулитеепобавна
заштопримаатпомалкукислород,пасејавуваатзамор,раздразливост,слабапетитинезаинтересираност
заигра.
Поголемитедеца,пак,објаснувадрЖивковиќ,припојакаанемијасежалатнавртоглавица,зуењевоуши,

главоболка,срцебиење,анереткокајнивсезабележувазаостатокворастотисклоностконинфекции.Некои
децаставаатвоустаматерииштонесезајадење(земја,песок,хартија).
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На ша та со го вор нич ка со ве ту ва 
да се ја де раз но вид на хра на и во ис-
хра на та да се вне сат про ду кти бо га-
ти со же ле зо, ка ко и оние што ја по-
ма га ат не го ва та ап сорп ци ја. Глав ни 
при род ни из во ри на же ле зо во хра-
на се: ме со, ри ба, џи гер, жолч ка од 
јај це, зе лен ли стен зе лен чук (осо-
бе но бо гат со же ле зо е ли стот од 
маг до нос), ме шун ки, све жо овош је. 
Таа об јас ну ва де ка же ле зо то од си-
те ви до ви ме са, ка ко хем-же ле зо, 
зна чи тел но по до бро се иско ри сту ва 
од не хем-же ле зо то, кое се на о ѓа во 
зе лен чу кот. Днев ни те обро ци тре-
ба да со др жат до вол но ко ли чес тво 
све жо овош је и зе лен чук. Тие со др-
жат ви та мин Ц, кој ја по до бру ва ап-

сорп ци ја та на же ле зо то. Ка фе,чај, 
ка као, „ко ка-ко ла“ и на пи вки што 
со др жат ко фе ин, те о бро мин и та нин 
тре ба да се пи јат 1-2 ча са пред или 
по обро кот, би деј ќи тие ма те рии ја 
отеж ну ва ат ап сорп ци ја та на же ле-
зо то. Ап сорп ци ја та ја отеж ну ва и 
хра на бо га та со рас ти тел ни влак на, 
ка ко што се жи тар ки те, а и мле ко то. 
Зна чи, со ме со тре ба да се пие сок, 
а да се из бег ну ва ком би на ци ја на 
ме со со жи тар ки и мле ко.

Ако не е мож но да се вне сат до-
вол ни ко ли чес тва же ле зо со хра на, 
по треб но е да се ко ри стат пре па-
ра ти од же ле зо за пре вен ци ја или 
те ра пи ја на ане ми ја. Се ко ри стат 
раз ни пре па ра ти на же ле зо. Иа ко 

ре зул та ти те од ле ку ва ње то ре ла тив-
но бр зо се гле да ат (по 2 сед ми ци), 
те ра пи ја та тре ба да про дол жи уште 
еден ме сец по нор ма ли зи ра ње то на 
крв на та сли ка за да се на пол нат ре-
зер ви те на же ле зо во ор га низ мот.

- Си де ро пе ни ска та ане ми ја е мно-
гу по че сто за бо лу ва ње во на ша та 
по пу ла ци ја откол ку што се мис ли.

При чи на за ви сок про цент на 
ане мии кај нас се ка ко се ло ши те 
на ви ки на ис хра на на оп шта та по-
пу ла ци ја, за жал во го лем дел пре-
диз ви ка на од си ро ма шти ја та, не-
до вол на еду ци ра ност за на чи нот 
на ис хра на и не со од вет на пре вен-
тив на те ра пи ја кај ри зич на та гру па 
- ве ли до ктор ка та.
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Ко га ре зер ви-
те на же ле зо ќе 
поч нат да сла бе-

ат важ но во ис хра на та на 
де те то е да се во ве де хра на 
бо га та со не го. Кај пред-
вре ме ро де ни те де ца ре-
зер ви те на же ле зо се по ма-
ли, би деј ќи не ма ле вре ме 
да ги соз да дат

При. Д-р Ја дран ка 
Жи вко виќ, пе ди ја тар ка 

во „Ре-Ме ди ка“

Же ле зо то е еле мент што му е не-
оп хо ден на чо веч ки от ор га ни зам 
и има го ле мо вли ја ние на не го во-
то здрав је. Во те ло то се на о ѓа во 
по ве ќе об ли ци, со ста вен дел е на 
мно гу ен зи ми, учес тву ва во ме та-
бо лиз мот на си те жи ви кле тки, а 
во нај го лем про цент се на о ѓа во 
ери тро ци ти те, ка ко дел од хе мог-
ло би нот, нај важ но со е ди не ние што 
го вр зу ва и пре не су ва кис ло ро дот. 
Тоа е во ед но и нај важ на уло га на 
же ле зо то во ор га низ мот.

- Освен пред ра ѓа ње то, ор га низ-

мот го при ма же ле зо то иск лу чи во 
од над вор, со хра на или пре ку пре-
па ра ти со же ле зо. Се вгра ду ва во 
хе мог ло би нот и во ен зи ми те, а се 
скла ди ра во му ску ли те и во цр ни от 
дроб, ка де што се на о ѓа ат ре зер-
ви те на же ле зо. Не се из ла чу ва 
од ор га низ мот освен ми ни мал но 
пре ку сто ли ца, а до гу би ток до а ѓа 
единс тве но пре ку кр ва ве ње. За-
тоа же ни те, со об ѕир на ме сеч ни те 
кр ва ве ња и по ро ду ва ња, се под-
лож ни на ане ми ја - ве ли д-р Жи-
вко виќ.

Во те кот на жи во тот по тре би те 
за же ле зо се ме ну ва ат во за вис-
ност од бр зи на та на рас тот, од нос-
но од по себ ни те со стој би. Та ка, во 
до е неч ки от пер и од и пер и о дот на 
пу бер тет ски раст кај здра ви де ца 
по тре би те од же ле зо се нај го ле ми, 
а зго ле ме ни по тре би има ат и де-
вој ки и же ни во ре про ду ктив ни от 
пер и од, осо бе но во те кот на бре-
ме но ста и до е ње то. Во со стој би на 
зго ле ме на по тре ба за же ле зо че-
сто е по треб но не го во да ва ње во 
об лик на пре па рат.

УЛОГАТА НА ЖЕЛЕЗОТО ВО ОРГАНИЗМОТ



- Ор га низ мот мо же да го зе ме 
же ле зо то од хра на 
или во об лик на лек. 
Но во ро де но то де те го 
до би ва же ле зо то од мај-
чи но то мле ко или од 
млеч ни те фор му ли, 
ка де што кон цен-
тра ци ја та на же-
ле зо е ма ла, но 
за тоа пак иско-

рист ли во ста е ма кси мал на (49 
про цен ти нас про ти 10 про-
цен ти од крав јо то 

мле ко). За тоа адап-
ти ра ни те мле ка се ко-
гаш се збо га ту ва ат 
со же ле зо - ве ли д-р 

Жи вко виќ.
Кај здра ви те но во-

ро ден чи ња, по нор-
мал но тра е ње на 

бре ме но ста, ре зер ви те на же ле зо 
од мај ка та се до вол ни за нор ма-

лен раст и раз вој не ка де 
до 5-от или 6-от ме сец од 
жи во тот (за ви си од бр-

зи на та на зго ле му ва ње на 
те лес на та ма са). По овој 
пер и од же ле зо то тре ба да 
се вне су ва со хра на, ко га 
и се поч ну ва со нем леч на 

до хра на. 

ИЗВОРИ НА ЖЕЛЕЗО
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НО ВИ МЕ ЃУ НА РОД НИ СЕР ТИ ФИ КА ТИ 
ЗА ЛА БО РА ТО РИ И ТЕ НА „РЕ-МЕДИКА“

ПРВИНАБАЛКАНОТ,
МЕЃУРЕТКИТЕ
ВОЕВРОПА



јуни 2014 | РЕВИТА 27

Ла бо ра то ри ја та за ин ви тро-
фер ти ли за ци ја при од де лот 
за ги не ко ло ги ја и аку шерс-
тво во пр ва та при ват на 

оп шта бол ни ца „Ре-Ме ди ка“ е пр-
ва та на Бал ка нот и ме ѓу ре тки те во 
Евро па што се стек на со сер ти фи кат 
за ква ли тет и ком пе тент ност ИСО 
15189:2013. Спо ред исти от стан-
дард, кој ва жи за ме ди цин ски ла бо-
ра то рии, е акре ди ти ра на ди јаг но-
стич ко-би о хе ми ска та ла бо ра то ри ја 
на бол ни ца та. Акре ди та ци ја та е ме-
ѓу на род но приз на е на ала тка со ко ја 
по сред но се обез бе ду ва и га ран ти ра 
ква ли те тот на ус лу ги те, од ед на стра-
на, а од дру га, се обез бе ду ва сло бо-
ден раз вој на ме ѓу на род на тр го ви ја. 
Таа, ме ѓу дру го то, зна чи ме ѓу на род-
но приз на е ни ре зул та ти и до каз за 
си гур но ста на па ци ен тот.

УШТЕ ЕДЕН ДОКАЗ ЗА КВАЛИТЕТ

Фа ни Ла за ро ва, по мош ник-ди ре-
ктор ка за ор га ни за ци ја на ра бо та 
и имп ле мен та ци ја на стан дар ди во 
„Ре-Ме ди ка“, об јас ну ва де ка во сог-
лас ност со про гра ма та за ра бо та на 
Ин сти ту тот за акре ди та ци ја на Ре-
пуб ли ка Ма ке до ни ја за 2014 го ди-
на, на акре ди та ци ја та ѝ се приз на ва 
уло га та на ка та ли за тор за на ма лу ва-
ње на тех нич ки те ба ри е ри и обез-
бе ду ва ње не пре че на со ра бо тка со 
здрав стве ни те ин сти ту ции во зем ја-
та и во све тот.

- При мар но то зна че ње е де ка ус-
лу ги те под зна кот на акре ди та ци ја 
не ма ат по тре ба од по втор но ис пи ту-
ва ње, ка де што тоа е при мен ли во - 
ве ли Ла за ро ва.

Акре ди та ци ја та се из ве ду ва на до-
бро вол но ба ра ње на суб је ктот што 
се акре ди ти ра, од нос но не е за дол-
жи тел на. Но имај ќи ја пред вид неј зи-
на та уло га ка ко ала тка на ре гу ла то ри-
те на др жа ва та, во одре де ни об ла сти 
акре ди та ци ја та е про пи ша на ка ко 

за кон ски ус лов што одре ден суб јект 
мо ра да го ис пол ну ва, до кол ку за 
сво е то ра бо те ње тре ба да се стек не 
со одре де но ов ла сту ва ње из да де но 
од над ле жен др жа вен ор ган. Од овој 
ас пект акре ди та ци ја та се на мет ну ва 
и ка ко не оп хо ден ус лов за ра бо те ње 
на одре де ни суб је кти, ка ко што се и 
ме ди цин ски те ла бо ра то рии. 

- Акре ди та ци ја та на на ши те ла-
бо ра то рии ја из вр ши Ин сти ту тот за 
акре ди та ци ја на Ре пуб ли ка Ма ке-
до ни ја (ИАРМ), кој од 2012 го ди на 
е пот пис ник на два зна чај ни ме ѓу-
на род ни до го во ри. Ед ни от е за за-
ем но приз на ва ње на сер ти фи ка ти-
те за акре ди та ци ја со Европ ска та 
ор га ни за ци ја за акре ди та ци ја (ЕА), 
што прет ста ву ва до го вор пот пи шан 
по ме ѓу акре ди та ци ски те те ла, член-
ки на ЕА, за приз на ва ње ед на квост 
и до вер ли вост, а со тоа и при фа ќа-
ње на акре ди ти ра ни те сер ти фи ка ти, 
инс пек ци ски и ка ли бра ци ски сер-
ти фи ка ти и из ве штаи од те сти ра ња 
низ це ла Евро па. Дру ги от е со Ме-
ѓу на род на та ор га ни за ци ја за акре-
ди та ци ја на ла бо ра то ри и те (ИЛАЦ) 
и прет ста ву ва до го вор ме ѓу акре ди-
та ци ски те те ла, член ки на ИЛАЦ, за 
приз на ва ње ед на квост и до вер ли-

вост, а со тоа и при фа ќа ње на акре-
ди ти ра ни те инс пек ци ски сер ти фи-
ка ти и из ве штаи од те сти ра ње низ 
све тот - об јас ну ва Ла за ро ва.

ИАРМ има ста тус на пол но пра вен 
член на ЕА и на ИЛАЦ, а со тоа и сер-
ти фи ка ти те из да де ни за ус пеш но 
за вр шен про цес на акре ди та ци ја ја 
има ат иста та важ ност.

- Иде ја та за акре ди та ци ја на ла бо-
ра то ри и те при „Ре-Ме ди ка“ се ба зи-
ра на на ша та ос нов на опре дел ба за 
пре зе ма ње це лос на од го вор ност за 
ква ли тет и обез бе ду ва ње до каз за 
ори ен ти ра но ста кон ис пол ну ва ње на 
ба ра ња та на ко рис ни ци те на на ши-
те ус лу ги. Ре во лу ци о нер ни те из ме-
ни, кои се од не су ва ат на ме ди цин-
ски те ла бо ра то рии, нѐ пот тик ну ва ат 
да раз ви ва ме но ви ве шти ни што не 
се огра ни чу ва ат са мо на при ме на та 
на но ви тех но ло гии, ту ку и на но ви-
те пре диз ви ци де ка сме ос по со бе ни 
да се спра ви ме со тие тех но ло гии. 
Де нес низ це ли от свет ко рис ни ци те 
на ме ди цин ски ус лу ги ба ра ат си гур-
ност де ка ус лу га та што ја до би ва ат 
ги ис пол ну ва нив ни те оче ку ва ња и 
е во сог лас ност со спе ци фи ци ра ни 
ба ра ња. Соз на ни е то де ка ла бо ра то-
ри и те низ све тот се под по сто јан при-
ти сок од ко рис ни ци те на ус лу ги те да 
обез бе дат до каз де ка ис по ра чу ва ат 
ква ли тет, по се ду ва ат си стем за ква-
ли тет, тех нич ка ос по со бе ност и ком-
пе тент ност на сво и те вра бо те ни, за 
нед вос мис ле но да обез бе дат до вер-
ба во ре зул та ти те, нѐ пот тик на да го 
ини ци ра ме и ус пеш но да го за вр ши-
ме про це сот на акре ди та ци ја - ве ли 
на ша та со го вор нич ка. >>
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Акре ди та ци ја та е ме ѓу на род но приз на е на ала тка со ко ја 
по сред но се обез бе ду ва и га ран ти ра ква ли те тот на ус лу-
ги те, од ед на стра на, а од дру га, се обез бе ду ва сло бо ден 
раз вој на ме ѓу на род на тр го ви ја. Таа, ме ѓу дру го то, зна чи 
свет ски приз на е ни ре зул та ти и до каз за па ци ен тот за си-
гур но ста и за ква ли те тот на ана ли зи те
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ПРИЗНАЕНИ РЕЗУЛТАТИ

Акре ди та ци ја та на ла бо ра то ри и-
те е ва жен еле мент во про це сот на 
ис пол ну ва ње на усог ла се но ста во 
од нос на на ци о нал но и ме ѓу на род но 
приз на ва ње на ре зул та ти те од про-
вер ки те. Та кво то приз на ва ње и при-
фа ќа ње на ре зул та ти те има клуч но 
зна че ње и за ла бо ра то рии и на на-
ци о нал но и на ме ѓу на род но ни во, со 
што за па ци ен тот не ма ба ри е ри во 
од нос на ре зул та ти те. 

- Акре ди та ци ја та на ла бо ра то ри-
ја та обез бе ду ва фор мал но приз на-
ние за неј зи на та ком пе тент ност, што 
зна чи де ка ла бо ра то ри ска та ус лу га 
ги ис пол ну ва по тре би те на ко рис-
ни ци те во це лост. Обез бе ду ва ње то 
до вер ба де ка на ши те ла бо ра то рии 

по се ду ва ат тех нич ка ком пе тент ност 
за об ла ста за ко ја се акре ди ти ра ни 
е од ви тал но зна че ње за па ци ен ти те 
и за до кто ри те што го спро ве ду ва ат 
ле ку ва ње то, ба зи ра но на до би е ни те 
ре зул та ти - ве ли Ла за ро ва.

До не су ва ње то од лу ка за имп ле-
мен та ци ја на си сте мот ква ли тет и 
ком пе тент ност за ИВФ и ди јаг но-
стич ко-би о хе ми ска та ла бо ра то ри-
ја, рас ка жу ва таа, ба ра ло хра брост, 
про це на на ри зи ци те што про из ле гу-
ва ат од пи о нерс тво то, од нос но ино-
ва тив ни те дејс тва што не се дел од 
ру тин ско то ра бо те ње. 

- Ти мот што го со ста вив ме на пор-
но ра бо те ше це ла 2013 го ди на. 
Ра бо теа лу ѓе од вна тре, од нос но 
мул ти дис цип ли на рен тим, и пре ку 
кон стру ктив ни ди ску сии, ана ли зи на 

по стој на та со стој ба во од нос на ба-
ра ња та на стан дар дот бе ше под го-
тве на до ку мен та ци ја та и беа пре-
зе ме ни со од вет ни по до бру ва ња на 
ра бот ни от про стор. Па ра лел но беа 
ре а ли зи ра ни обу ки на ка да рот ди-
рект но оп фа тен со про це сот на акре-
ди та ци ја - ве ли Ла за ро ва.

ПРИЗНАНИЕ ОД 
МЕ ЃУ НА РОД НА КОМИСИЈА

Имп ле мен та ци ја та е до пол ни те лен 
ан гаж ман, по крај ре дов ни те те ков-
ни ра бот ни за да чи на си те вра бо-
те ни што учес тву ва ат во про це сот, 
мно гу ана ли зи за на о ѓа ње ре ше ни ја 
за ис пол ну ва ње од дел ни ба ра ња на 
стан дар дот и од лу ки за на чи нот на 
при стап кон до ку мен та ци ски те ба-
ра ња со ве ќе за жи ве ан си стем за 
е-еви ден ции и усог ла се ни по стап ки 
што тре ба да се ин кор по ри ра ат во 
ре ше ни ја та. 

- Те жи на та на це ло куп ни от про цес 
ста ну ва ше сѐ по ак цен ти ра на по ра-
ди не ма ње то мож ност за спо ред ба, 
раз ме на на искус тва и кон сул та ции 
во од нос на одре де ни ре ше ни ја, би-
деј ќи за се га на Бал ка нот не ма акре-
ди ти ра на ме ди цин ска ла бо ра то ри ја 
за ин ви тро-фер ти ли за ци ја. От ту ка, 
од до стап ни те по да то ци и нив но то 
про у чу ва ње, мно гу чи та ње пуб ли-
ка ции, дру ги стан дар ди и усог ла су-
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Иде ја та за акре ди та ци ја на ла бо ра то ри и те 
се ба зи ра на на ша та ос нов на опре дел ба за 
пре зе ма ње це лос на од го вор ност за ква-
ли тет и обез бе ду ва ње до каз за ори ен ти-
ра но ста кон ис пол ну ва ње на ба ра ња та на 
ко рис ни ци те на на ши те ус лу ги

ФаниЛазарова,помошникдиректорка
заорганизацијанаработаиимплементацијанастандарди



ва ња, го до ку мен ти рав ме и го имп-
ле мен ти рав ме си сте мот - об јас ну ва 
на ша та со го вор нич ка. 

Отка ко ти мот ги су ми ра актив но-
сти те, се при ја ву ва за да поч не про-
це сот на акре ди та ци ја. 

- ИАРМ обез бе ди ме ѓу на род на ко-
ми си ја за спро ве ду ва ње на про це-
сот на акре ди та ци ја. Ме ѓу на род но 
приз на е ни екс пер ти во да де ни те 
об ла сти, во де ни од во деч ки от про-
ве ру вач ги про ве ри ја усог ла се но ста 
на до ку мен та ци ја та и по стап ки те 
што беа во оп се гот на акре ди та ци-
ја та па ра лел но на три ме ста. Во деч-
ки от про ве ру вач ги про ве ру ва ше 
до ку мен та ци ја та во сог лас ност со 
стан дар дот и по вр за но ста на про це-
си те, а тех нич ки те екс пер ти за ед но 
со не го ди рект но го мо ни то ри раа 
ра бо те ње то на пер со на лот во ла бо-
ра то ри и те. Се оце ну ваа по стап ки те 
од при е мот на ма те ри ја лот, из вед ба-
та на ла бо ра то ри ски те по стап ки, до 
из да ва ње то на ре зул та ти те, од нос но 
ма те ри ја лот по спро ве де на та ИВФ-
по стап ка - ве ли таа.

По су ми ра ње то на на о ди те од ко-
ми си ја та и две те ла бо ра то рии до-
би ја пре по ра ка за до де лу ва ње на 
акре ди та ци ја та. „Ре-Ме ди ка“ го при-
ми офи ци јал ни от до ку мент во април 
2014 г.

- Про дол жу ва ме со по на та мош ни 
го ле ми ан гаж ма ни за одр жу ва ње и 
по до бру ва ње на си сте мот за ква ли-
тет и ком пе тент ност, што е пред мет 
на кон ти ну и ра ни про вер ки од ИАРМ. 
Тоа зна чи де ка при се ко ја над во реш-
на оце на на на ши от си стем за ква-
ли тет и ком пе тент ност, ти мот на бол-
ни ца та тре ба да де мон стри ра де ка 
си сте мот го одр жу ва и го уна пре ду ва 
- до да ва на ша та со го вор нич ка. >>

lЗголемувањенакредибилитетотнаболницатаиналабораториите
lПотврдаодтретанезависнастрана,компетентноакредитирано

тело, дека воспоставените процеси го задоволуваатмеѓународниот
стандардзамедицинскилаборатории
lПредностнадлабораториитечиипроцедуринаработаиперсонал

несепредметнаоценанамеѓународнотело
lОбезбедувањеместовонационалнитеивомеѓународнитедире

кториуминаквалитетниикомпетентнилаборатории
lПотврдазакомпетентностнаперсоналот
lНамалувањенапотребатаодповторувањанаиспитувањата
lНамалувањенаможнитепоплакиодиспитувањето
lЗголемувањенаефикасностаналабораторијата
lМотивиранизадоволенперсонал,какорезултатнаефикасенси

стемнапостапки
lПристапдопазаритенадвородземјата

При до би вки од 
акре ди та ци ја та за „Ре-Ме ди ка“

Персонал на дијагностичко-биохемиска лабара-
торија: прим. д-р Иван ка Сте фа нов ска, ше фи-
ца на од де лот ди јаг но сти ка; прим. д-р Ма ри ја 
Пас ху, од го вор на на ди јаг но стич ко-би о хе ми ска 
ла бо ра то ри ја; Ли ди ја Ве ља но ска, за ме ник-од го-
во рен на ди јаг но стич ко-би о хе ми ска ла бо ра то-
ри ја; д-р Мар тин Ива нов ски, спе ци ја ли зант по 
ме ди цин ска би о хе ми ја; Вес на На у мо ска, ин же-
нер  по би о ло ги ја; Еми ли ја Хри сто ва, би о лог; Тат-
ја на Гли го ров ска, ме ди цин ска ла бо ран тка
Членови на Центарот за ИВФ: проф. д-р Гли гор 
Ди ми тров, шеф на од де лот ги не ко ло ги ја и аку-
шерс тво; прим. д-р Зо ран чо Пе та нов ски, шеф 
на отсе кот за ИВФ; д-р Ма ќу ли Ха џи Ле га, спе-
ци ја лист-ги не ко лог; д-р Сне жа на Стој ков ска, 
спе ци ја лист-ги не ко лог
Пер со нал во ИВФ-ла бо ра то ри ја: м-р Ва лен ти на 
Со ти ро ска, од го вор на на ла бо ра то ри ја; Сте фан 
Сал ти ров ски, ем бри о лог-ан дро лог; Вла ди мир 
Ма тов ски, ем бри о лог-ан дро лог; м-р Дам јан 
Шуш лев ски, ем бри о лог-ан дро лог; м-р Си мо на 
Ка фе џи ска, ем бри о лог-ан дро лог

Членови на Центарот за ИВФ

Дел од тимот на дијагностичко-биохемиската лабораторија
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и за оп штес тво то
lДовербаворезултатитеодстрананакорис

ницитенауслуги
lПокажувањенакорисницитедеканивотона

сигурностиквалитетнауслугитегиисполнуваили
гинадминувамеѓународнитестандарди
l Сигурност дека постојат соодветни заштитни

меркизаприватност,закомпетентностнаперсона
лот,надзор,физичкабезбедност
lДоказзакорисницитенауслугидекапостоиква

литетнапроцеситеи постојаноподобрувањена ус
лугите
lДемонстрирањенакорисницитенауслугитедека

постојатмеханизмизаефикасностиотчетност,каде
штоакредитацијатапретставувапредусловзатоа
lПретставувањенамеѓународнатастручнајавности

напациентиоддругиземјидекаивоРепубликаМаке
донијапостојатсубјектиикапацитетиштоможатдасе
најдатрамодорамосоврвнитесветскицентрисоиста
дејност
lМожностзаразвивањездравствентуризамвонаша

таземја

Стра те ги ја та на бол ни ца та „Ре-
Ме ди ка“ се зас но ва на истак ну-
ва ње то на ос нов на та ви зи ја за 
одрж лив раз вој, кој прет ста ву ва сѐ 
по го лем фа ктор при одре ду ва ње то 
на ус пе хот на бол ни ца та. 

- Ре а ли за ци ја та на оваа за да ча 
им да ва по себ на ди мен зи ја на на-
ши те вред но сти. Би истак на ле две 
од нив. Пр во то е кре и ра ње ви со ко-
стан дар ди зи ра ни ус ло ви. Име но, 
на ша та опре дел ба за гра де ње сил-
но пре поз нат ли во име, ме ѓу дру-
го то, се те ме ли и на кре и ра ње ви-
со ко стан дар ди зи ра ни ус ло ви и за 
вра бо те ни те и за ко рис ни ци те на 
ме ди цин ски те ус лу ги. Ги ис пол ну-
ва ме на ши те ве ту ва ња пре ку ква-
ли тет и ви стин ски од нос кон па ци-
ен ти те, ка ко и кон по тен ци јал ни те 
ко рис ни ци на ус лу ги, до ста ву ва чи-
те и оп штес тво то по ши ро ко - ве ли 

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

Си те вра бо те ни во „Ре-Ме ди ка“ 
чув ству ва ат, збо ру ва ат и се од не су-
ва ат во сог лас ност со вред но сти те 

што се по ста ве ни и се уна пре ду ва ат. 
- Се то тоа не е слу чај но, ре зул-

тат е на за ед нич ки на пор на мул-
ти дис цип ли нар на функ ци о нал на 
гру па на струч ни ли ца од по ве ќе 
про фи ли, кои про а ктив но нѐ во-
дат кон дос лед но ис пол ну ва ње на 
по ста ве ни те вред но сти во на ша та 
бол ни ца. Ние ис по ра чу ва ме ква-
ли тет, се стре ми ме кон по сто ја но 
по до бру ва ње и по сто ја но ба ра ме 
од го во ри за вне су ва ње по зи тив ни 
про ме ни. Се кој од нас е од го во рен 
за ква ли те тот на она што го пра ви-
ме. Ве ру ва ме во по чи ту ва ње то на 
на ши те кли ен ти и има ме це лос но 
раз би ра ње за нив ни те оче ку ва ња. 
Со пре зе ме ни те актив но сти, осо-
бе но во до стап но ста, ква ли те тот и 
на вре ме но то ре а ги ра ње, се стре-
ми ме да ги над ми не ме тие оче ку-
ва ња - об јас ну ва Јор да но ва. 

Ино ва тив ност на ре ше ни ја за ква ли тет
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Ми о ми те (ле и о ми о ми, 
фи бро и ди, фи бро ми-
о ми) се нај че сти бе-
ниг ни ту мо ри на ма-

тка и се ја ву ва ат кај 20-25 от сто 
од же ни те во ре про ду кти вен пер и-
од. Ме ди ци на та сѐ уште не ма од-
го вор зо што тие на ста ну ва ат, но 
утвр ди ла де ка се по ја ву ва ат со 
рас те ње на еден клон на маз-
на му скул на кле тка, а од та кви 
кле тки, всуш ност, е и из гра-
ден ми о мот. Д-р Зо ран Јо ва-
нов ски, спе ци ја лист ги не ко-
лог-аку шер во „Ре-Ме ди ка“, 
об јас ну ва де ка ми о ми те не 
се ја ву ва ат пред пу бер те тот 
и де ка за че сте но ста им опа-
ѓа во ме но па у за та.

- Ми о ми те рас тат под вли-
ја ние на хор мо ни (естро ге ни) 
во ге не ра ти вен пер и од. Ре тко 
се по ја ву ва ат по е ди неч но и во-
о би ча е но се по не кол ку. Об ли кот 
и го ле ми на та им се раз лич ни - од 
нај ма ли до го ле ми со те жи на од 40 
ки ло гра ми. По лож ба та им е раз лич-
на. Мо жат да би дат во ѕи дот на ма-
тка та, на по вр ши на та на ма тка та 
на ши ро ка ос но ва или да ви сат на 
пе тел ка, да се од вна треш на стра на 
и да се ис пак ну ва ат во праз ни на та 
на ма тка та или да се по ја ву ва ат во 
цер ви кал ни от ка нал. Мо жат да би-

МИОМИ
проблем
насекоја
четвртажена

Не пра вил но кр ва ве ње од 
ма тка та, бол ни мен стру а-
ции и бол ки при се ксу а лен 
од нос, нап на тост во ма ла 
кар ли ца, за че сте но мо кре-
ње, неп лод ност, за пек... се 
мож ни симп то ми на ми о-
ми. Ме ди ци на та сѐ уште 
не ма од го вор зо што тие 
на ста ну ва ат

дат твр ди ка ко ка мен или мно гу 
ме ки, ако има де ге не ра тив ни 
про це си во нив. Иа ко не ма ат 
ви стин ска кап су ла, до бро се 
огра ни че ни од око ли на та со 
сврз на псев до кап су ла (лаж на), 

што овоз мо жу ва ре ла тив но лес-
но од во ју ва ње на ми о мот од му-

ску ла ту ра та на ма тка та. Нај че сто 
еден по го лем кр вен сад го снаб ду-
ва се кој ми ом по себ но - ве ли д-р 
Јо ва нов ски.

Ди јаг но за та на ми ом нај че сто 
се по ста ву ва при ру тин ски ги не ко-
ло шки прег лед со ул траз вук (ЕХО), 
ко га се на и ду ва на не пра вил но 
рас те ње на ма тка та. Ме ѓу тоа, се-
кој ту мор во ма ла та кар ли ца мо же 
да се за ме ни со ми о ма тоз но про-
ме не та ма тка, па за тоа, во не јас-
ни слу чаи, ди јаг но за та тре ба да се 
до пол ни со дру ги ди јаг но стич ки по-
стап ки.

- Важ но е да се знае де ка жен-
ски те хор мо ни, од нос но естро ге ни-
те, не пре диз ви ку ва ат на ста нок на 
ми о ми, но го пот тик ну ва ат нив но то 
рас те ње. Искус тво то по ка жа ло де-

ка ми о ми те рас тат под дејс тво на 
естро ге ни и во тек на бре ме-

ност, а се сма лу ва ат во пер и-
о дот по пос лед на та мен стру-
а ци ја (ме но па у за) - ве ли д-р 
Јо ва нов ски. >>
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МИ О МИ КАЈ БРЕ МЕ НИ

Ако ми о ми те се единс тве на при чи-
на за неп лод ност, по нив но то от стра-
ну ва ње, 40 от сто од тие опе ри ра ни 
же ни за бре ме ну ва ат. Ако же на та е 
бре ме на, а има ми о ми, во втор и 
трет три ме стар на бре ме но ста тие 
мо жат да поч нат на ед наш да рас тат 
и да пот тик нат спон та ни абор ту си 
или пред вре ме но по ро ду ва ње.

- За тоа кај труд ни ца та е по треб но 
бол ки те да се сми рат, а кон трак ци и-
те на ма тка та да се за прат со да ва-
ње то ко ли тич ни ле ко ви. По не ко гаш, 
ако има комп ли ка ции, по тре бен е 
и хи рур шки за фат за от стра ну ва ње 
на ми о мот. За вре ме на по ро ду ва-
ње ми о ми те мо жат да пре диз ви ка ат 
инер ци ја на ма тка (сла би и не пра-
вил ни кон трак ции), ако се по го ле ми, 
мо жат да пре диз ви ка ат не пра вил на 
по лож ба на бе бе то или по пре чу ва-
ње на ро дил ни от ка нал, па ра ѓа ње то 
тре ба да се за вр ши со цар ски рез. 
По по ро ду ва ње то мо же да се ја ват 
сил ни кон трак ции на ма тка и по о-
бил ни кр ва ве ња - об јас ну ва до кто-
рот.

КОМП ЛИ КА ЦИИ И МА ЛИГ НОСТ

Ми о ми те мо жат да на пра ват комп-
ли ка ции, но мно гу ре тко мо жат зло-
коб но од нос но ма лиг но да се про-
ме нат во т.н. сар ко ми на ма тка. Тој 
про цент е са мо 0,1 до 0,5 на сто. 

- Во комп ли ка ции ги вбро ју ва ме 
си ту а ци и те ко га ми о ми те, по ра-
ди сла ба про кр ве ност, мо жат да се 
рас пад нат, ко га мо жат да омек нат 
и ко га ќе се зго ле мат, па при ти ска-
ат на окол ни те ор га ни. Исто та ка, 
тие мо жат да се ин фи ци ра ат и да се 
комп ли ци ра ат со ви со ка тем пе ра ту-
ра, бол ки, тре ска и вос па ле ние на 
сто мач на та праз ни на, па да до ве дат 
до ит на хи рур шка опе ра ци ја - об јас-
ну ва на ши от со го вор ник.

Д-р Јо ва нов ски ве ли де ка во комп-
ли ка ци и те од ми о ми те е и т.н. хи ја ли-
на де ге не ра ци ја, при што тки во то на 
ми о мот се рас па ѓа и се соз да ва ци-
стич на фор ма ци ја ис пол не та со ка-
ше ста теч ност и таа мо же да прс не и 
да се из лее во сто мач на та праз ни на.

- Ми о ми те што се на пе тел ка на 
по вр ши на та на ма тка та мо же да се 
увр тат и да пре диз ви ка ат мно гу сил-

ни бол ки и со стој ба (аку тен аб до-
мен) што ба ра ит на опе ра ци ја. По-
на та му, ми о ми те што се по ја ву ва ат 
низ цер ви кал ни от ка нал мо жат да 
пре диз ви ка ат обил ни кр ва ве ња со 
сил ни бол ки, а неп лод ност мо жат да 
пре диз ви ка ат по ра ди де фор ми ра ње 
на ма тка та, при ти сок на јај це во ди те 
и нив на оп струк ци ја - ве ли до кто рот.

КА КО СЕ ЛЕ КУ ВА АТ МИ О МИ ТЕ?

Ми о ми те нај че сто се откри ва ат 
при ру тин ски ги не ко ло шки прег лед, 
а ста ти сти ка та ве ли де ка са мо 35-50 
от сто од па ци ен тки те има ат симп то-
ми. Нај че сто и нај си гур но откри ва-
ње е со ва ги на лен ул траз вук, а при 
го ле ми ми о ми со не пра вил на фор-
ма што го ис пол ну ва ат це ли от аб до-
мен, по по тре ба, мо же да се ко ри сти 
комп ју тер ска то мо гра фи ја или маг-
нет на ре зо нан ца, иа ко во ру тин ска 
ра бо та тоа ре тко се пра кти ку ва.

- Ле ку ва ње то на ми о ми те за ви си 
од во зра ста на па ци ен тка та, да ли 
ра ѓа ла, од оп шта та со стој ба и од го-
ле ми на та и по лож ба та на ми о мот. 
Ле ку ва ње то мо же да би де со хи рур-
шки за фат или со ле ко ви. Ин ди ка ции 
за опе ра тив но ле ку ва ње на ми о ми-
те се обил ни кр ва ве ња од ма тка со 
пос ле дич на ане ми ја, кои не ре а ги-
ра ат на хор мон ско ле ку ва ње, по тоа 
хро нич на бол ка со сил на дис ме но-
ре ја (бол ни мен стру а ции), дис па ре-
у ни ја (бол ки при се ксу а лен од нос) 
или нап на тост во ма ла кар ли ца, сил-
на бол ка со аку тен аб до мен по ра ди 
увр ту ва ње и не кро за на ми о мот или 
бол ка при по ро ду ва ње на ми о мот 
низ цер ви ка лен ка нал - ве ли д-р Јо-
ва нов ски.

Опе ра ци ја се пре по ра чу ва ако се 
раз вие хи дро не фро за по ра ди оп-
струк ци ја на уре тер, при наг ло рас-
те ње на ми о мот во ре про ду кти вен 
пер и од или, пак, рас те ње во ме но-
па у за, за да се иск лу чи мож ност за 
по ја ва на сар ком на ма тка. 

- Се пре по ра чу ва и ако ми о мот е 
единс тве на при чи на за неп лод ност и 
ако има зго ле му ва ње на ма тка та и 
при ти сок на дру ги ор га ни во ма ла та 
кар ли ца - об јас ну ва на ши от со го вор-
ник.

Опе ра тив но то ле ку ва ње на ми о-
ми те мо же да би де со ми о ме кто ми ја 
(от стра ну ва ње са мо на ми о мот или 
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ми о ми те ако се по ве ќе) и хи сте ре-
кто ми ја (от стра ну ва ње ма тка), ако 
не е мож на ми о ме кто ми ја, ако же-
на та за вр ши ла со ре про ду кти вен 
пер и од или е во ме но па у за. Д-р 
Јо ва нов ски об јас ну ва де ка и две-
те опе ра ции мо жат да се на пра ват 
ла па ро скоп ски, ко га се опе ри ра со 
ма ли ре зо ви, ко га хи рур гот опе ри ра 
со по себ ни ин стру мен ти, вне су вај ќи 
ка ме ра во ор га низ мот.

- Во си те слу чаи ка де што е мож-
но се прет по чи та ла па ро скоп ска 
опе ра ци ја, би деј ќи има 
не кол ку пред но сти 

- по мал ку 
з а  д р  ж у  в а  њ е 
во бол ни ца, по-
мал ку бол ки, по бр зо 
за креп ну ва ње и по бр зо 
вра ќа ње на се којд нев-
ни те актив но сти - ве ли 
на ши от со го вор ник.

Ако ста ну ва збор за 
ми ом во бре ме ност, тре-
ба да по ми нат шест не-
де ли од по ро ду ва ње за 
да на ста не ин во лу ци ја 
(вра ќа ње во нор мал на го-
ле ми на) на ма тка та, па да 
се од лу чи да ли е по треб на 
опе ра ци ја или не.

Од дру га стра на, со те ра-
пи ја, од нос но со хор мо ни ми-
о ми те се ле ку ва ат за да се за-
чу ву ва спо соб но ста за ра ѓа ње 
на же на та (со го ле ми ми о ми), 
за да се сма лат го ле ми ми о ми и 
та ка да се олес ни опе ра тив ни от 
за фат (ми о ме кто ми ја) и ако по сто-
јат кон тра ин ди ка ции за опе ра ци ја 
по ра ди дру ги здрав стве ни проб лем 
на па ци ен тка та. 

- Ме ди ка мен тоз но то ле ку ва ње 
на ми о ми те има са мо при вре мен 
ефект - ве ли до кто рот.
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Миомите имаат цела палета
различнисимптоми.
 Најчест симптом е непра

вилнокрвавењеодматката,од
носнометрорагија.Обилнотои
неправилно крвавење предиз
викано од миом е и најчеста
причиназахистеректомија(от
странувањенаматката)објас
нувадрЈовановски.
Една третина од пациентките

сомиомчувствуваатболка,итоа
како дисменореја (болни мен
струации), диспареунија (болки
присексуаленоднос),напнатост
вомалата карлица, силнанагла
болка во стомакот поради не
кроза(изумирањенаткивотона
миомот)илиторзија(увртување)
на висечки миоми. Ако некро
тичните миоми се инфицираат,
може да предизвикаат високи
септичкитемператури.
-----------------------------------------------------
ЗНА ЦИ ЗА МИ О МИ МО ЖЕ ДА СЕ:
lЗачестеномокрењепоради

притисокнамочниотмеур,де
лумнаилицелоснаопструкција
науретерот(моченканал),што
семанифестиракакобубрежна
болка
l Неплодност. Миомите се

дијагностицирааткајоколу три
отстоодпациенткитештосесо
очуваатсостерилитет
lЗапеккакорезултатнапри

тисокнаголеммиомнаректо
сигмоидниот дел на дебелото
црево
l Силна болка и обилно кр

вавење кај миоми (жени) што
природно се породуваат, а ре
ткоиизвртувањенаматка
l Застој навенска крв, вос

паленијанавенитеипојавана
тромбипорадипритисокнаве
нитевомалакарлица
lСпонтаниабортуси,коисе

двапати почести кај жени со
миоми

Нај че сти 
зна ци и 
симп то ми

Ле ку ва ње то 
на ми о ми-
те за ви си 
од во зра ста 
на па ци ен-
тка та, да ли 
ра ѓа ла, од 
неј зи на та 
оп шта со-
стој ба и од 

го ле ми на та и по лож-
ба та на ми о мот. Toa 

мо же да би де со 
хи рур шки за фат 
или со ле ко ви 

Д-р Зо ран Јо ва нов-
ски, спе ци ја лист 
ги не ко лог-аку шер
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Пре ку мер но то 
по те ње или 
хи пер дро за 
е че ста по ја-

ва и прет ста ву ва не-
свес на ре ак ци ја на 
те ло то ка ко од го вор 
на по ка чу ва ње то на 
те лес на та тем пе ра ту-
ра, на емо ци о нал ни 
воз бу ди или пси хич-

ки на по ри. Прим. д-р 
Ли ди ја Би сер ко ска-Ата-

на сов ска, дер ма то ве не-
ро лог во „Ре-Ме ди ка“, об-

јас ну ва де ка по те ње то е под 
кон тро ла на нер ви што се 

дел од авто ном ни от нер вен си стем, 
кој кон тро ли ра мно гу не свес ни функ-
ции на те ло то, и де ка на ра бо та та на 
пот ни те жлез ди че сто вли ја ат и мно гу 
фа кто ри, ка ко што се тем пе ра ту ра та 
и вла га та на око ли на та, хор мо нал ни, 
нерв ни и ме та бол ни на ру шу ва ња, 
раз ни ле ко ви...

- Те ра пи ја што го на ма лу ва по те ње-
то се ан ти перс пи ран ти те. Тие се раз-
лич ни од де зо до ран сти те, кои, нај че-
сто, има ат ан ти ба кте ри ски ефект, па 
тие две обич но се ком би ни ра ат во 
еден про из вод - ве ли д-р Би сер ко ска-
Ата на сов ска.

ЛОШИОТ МИРИС 
НЕ ЗНАЧИ ХИПЕРХИДРОЗА

Нај че сто пре ку мер но по те ње е т.н. 
си ме трич на хи пер хи дро за, од нос но 
по те ње што е ло ка ли зи ра но нај че-
сто на две те длан ки, на ста па ла та, 
по те ње под па зу ви те, на ли це то и на 
кос ма ти от дел од гла ва та, или пак 
ком би на ци ја од се то ова. Спо ред 
на ша та со го вор нич ка, при чи на та за 
ова по те ње е не поз на та, а поч ну ва 
во ти неј џер ски те го ди ни и е со тен-
ден ци ја за на ма лу ва ње со во зра ста.

Нас про ти ло ка ли зи ра на та, ге не ра-
ли зи ра на хи пер хи дро за е по те ње то 
ко га е за фа те но це ло то те ло. Тоа е 
пос ле ди ца од ин фек ции, хор мо нал-
ни про ме ни (ме но па у за), ше ќер на 
бо лест, зго ле ме на функ ци ја на ти ро-
ид на та жлез да или ле ко ви ка ко што 
е флу о ксе тин (ан ти де пре сив). По не-
ко гаш и за овој тип по те ње не мо же 
да се открие при чи на та.

И два та ти па по те ње се вид ли ви 
- влаж на об ле ка, пот ни длан ки, вла-
жен врат и ко са.

- За уоч ли во ста на по те ње то се од-
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ПРЕКУМЕРНОТОПОТЕЊЕ
Пре ку мер но то по те ње мо же да се из ле ку ва. По ве ќе то лу ѓе што има ат проб лем со по те ње-
то ве ќе има ат про ба но го лем број ан ти перс пи ран ти што ги има на па за рот. Ако со нив не 
се кон тро ли ра, тре ба да се ја ват на ле кар-дер ма то лог



го вор ни пот ни те жлез ди што се кре-
ти ра ат во да (екри ни), до де ка за ми-
ри сот на пот та се важ ни апо кри ни те. 
Ло ши от ми рис на те ло то не зна чи 
хи пер хи дро за, но ис по те ни ста па ла, 
дол го вре ме во за тво ре ни обу вки, 
соз да ва ат ус лов за пре ку мер но мно-
же ње на ба кте рии што во о би ча е но 
не се штет ни, но соз да ва ат лош ми-
рис - об јас ну ва д-р Би сер ко ска-Ата-
на сов ска.

ТРЕТМАНИ

Ва ши от до ктор мо же да на пра ви 
не кол ку те ста за ин фек ци ја, ше ќер на 
бо лест или за раз ни дру ги со стој би и, 
ако по стои при чи на, пре ку мер но то 

по те ње мо же да се из ле ку ва. По ве-
ќе то лу ѓе ве ќе има ат про ба но го лем 
број ан ти перс пи ран ти што ги има на 
па за рот. Ако со нив не се кон тро ли-
ра по те ње то, тре ба да се ја ви те на 
ле кар-дер ма то лог, со ве ту ва на ша та 
со го вор нич ка.

- Во тие ко мер ци јал но до стап ни ан-
ти перс пи ран ти има актив на со стој ка 
алу ми ни умх ло рид. Пре па ра ти со ви-
со ка кон цен тра ци ја се пре пи шу ва ат 
за пре ку мер но по те ње акси лар но 
(под па зу ви), ста па ла и длан ки, а 
пак фор ма лин во теч на со стој ба е 
доз во лен са мо за ста па ла. Во ле ку-
ва ње то на пре ку мер но то по те ње се 
при ме ну ва и т.н. јон то фо ре за. Тоа 
е по стап ка при ко ја се упо тре бу ва 
еле ктри ци тет за да се „иск лу чат“ пот-
ни те жлез ди. Овој трет ман нај че сто 
е ефе кти вен за ра це те и за но зе те. 
Те ра пи ја та трае 10-20 ми ну ти и се 
по вто ру ва не кол ку па ти - ве ли д-р Би-
сер ко ска-Ата на сов ска.

Хи пер дро за та мо же да се ле ку ва 
и со бо токс (botulinum toksin Botox), 
кој мо же да се ин је кти ра во ма ли до
зи и при тоа се бло ки ра ра бо та та на 
нер ви те што ги акти ви ра ат пот ни те 
жлез ди. 

- Оваа те ра пи ја на ви сти на дејс тву-
ва вед наш, ефе ктот трае во о би ча е но 
шест ме се ци, а трет ма нот мо же да се 
по вто ру ва нај че сто за по те ње под па-
зу ви те, но не на по го ле ми ре гии. На 

ко жа та се на не су ва ане стет ски крем, 
но овој дел во о би ча е но и не е тол ку 
чув стви те лен на бол ка. За ста па ла и 
за длан ки по ре тко се упо тре бу ва бо-
токс, би деј ќи мо же да пре диз ви ка 
пре од на сла бост на ек стре ми те ти те, 
а и по стап ка та е бол на - об јас ну ва на-
ша та со го вор нич ка.>>
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ПРЕКУМЕРНОТОПОТЕЊЕ
Нај че сто 
пре ку мер но 
по те ње е т.н. 
си ме трич на 
хи пер хи дро-
за, од нос но 
по те ње на 
две те длан ки, 
на ста па ла та, 
по те ње под 

па зу ви те, на ли це то и на кос-
ма ти от дел од гла ва та, или 
пак ком би на ци ја од си те

Д-р Ли ди ја 
Би сер ко ска
-Ата на сов ска, 
дер ма то ве не ро лог

Ако не е мо жен трет ман или не
ма до во лен ефект од не го, важ-
но е па ци ен тот да ги за бе ле жи 
кај се бе си те не го ви со стој би и 
си ту а ции што му пре диз ви ку ва-
ат по те ње и да ги из бег ну ва. На 
тој на чин мо же ме са ми те да си 
по мог не ме во спра ву ва ње то со 
пре ку мер но то по те ње.

- Тие си ту а ции или три гер-мо-
мен ти во о би ча е но се: пре стој 
во ме ста со зго ле ме на тем пе-
ра ту ра, бр за ње, пи е ње ал ко хол, 
ја де ње за чи не та хра на... Ка ко 
са мо по мош се сме та и но се ње то 
на Т-ма и ци, кои дејс тву ва ат ка ко 
со би ра чи на пот та, ста ва ње вло-
шки под па зу ви те, по тоа но се ње 
об ле ка од при род ни ма те ри ја ли, 
ка ко и но се ње ко же ни обу вки 
што би тре ба ло во те кот на де нот 
да се ме ну ва ат, за тоа што ис по-
те ни те обу вки се су шат и по не-
кол ку де на - со ве ту ва д-р Би сер-
ко ска-Ата на сов ска.

Са мо по мош

Што вли јае 
на ра бо та та 
на пот ни те 
жлез ди?
lтемпературатанаоколината
lвлагатанаоколината
lхормоналнинарушувања
lнервнинарушувања
lметаболнинарушувања
lразнилекови
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Истражувањата покажуваат дека бројот на физичко активни-
те лица што размислуваат во насока на менаџирање на својата 
тежина секојдневно се зголемува. Истовремено се зголемува и 
свесноста за здрави прехранбени навики, што наметнува пот-
реба од наменски здрави продукти за надополнување на енер-
гијата што се нутритивно богати и кои ги следат трендовите во 
исхраната. 

„’Виталиа’ процени дека е вистинско време на своите пот-
рошувачи да им понуди протеинска иновација, формулирана 
од здрави и природни ингридиенти, која ќе придонесе за зго-
лемување на физичките перформанси. Нашите потрошува-
чи се секогаш во центарот на вниманието, а новата здрава 
SPORT протеинска линија на ’Виталиа’ е поддршка во нивна-
та определба на најздрав начин да ги постигнат посакувани-
те врвни резултати“, изјави г-ѓа Искра Ветаџокоска-Муцун-
ска, косопственичка на „Виталиа“. 

Диеталните влакна и протеините се потврдени состојки во 
креирањето ситост и градењето на мускулната маса. Токму за-
тоа „Виталиа“ ја создаде новата линија Sport Bar и Sport muesli 
- единствениот протеински бар и мусли на пазарот, кои нудат 
богата содржина на нутриенти специјално дизајнирани за спорт-
ски активните лица. Како извор на протеини, јагленохидрати и 
масти, ги задоволуваат потребите за брзо ослободување енер-
гија и постигнување оптимална телесна тежина. 

Sport Bar е понуден во две варијанти, и тоа посен и регуларен, 
при што потрошувачите можат да изберат два вкуса: ананас и 
чоколадо. Протеинскиот состав е извонредно богат во просек 
20 g во 60 g бар (или 30% протеини). Оригиналноста на про-

дуктот е и во содржината на суперхрана, и тоа киноа и хељ-
да, кои дополнително ја зајакнуваат нутритивната вредност на 
продуктите. За оние што сакаат протеински оброк во форма на 
мусли „Виталиа“ го разви Sport кранчи мусли со вкус на кокос и 
темно чоколадо, кое ги има истите важни атрибути како и Sport 
баровите.

„Ние знаеме дека брзото темпо на живот наметнува се-
којдневно соочување со опасноста од дијабетес и дебелеење. 
Токму затоа на потрошувачите им се неопходни продукти 
што ќе им помогнат во менаџирање на здравјето, а проте-
ините имаат важна улога во таа приказна. Развојниот тим 
на ’Виталиа’ е особено горд на оригиналноста и функционал-
носта на Sport Bar и Sport muesli, на чиј развој напорно рабо-
теше веќе подолг период. Новата формула вклучува и семе 
од киноа и хељда - суперхрана, која е природен извор на про-
теини и есенцијални аминокиселини“, изјави г-ѓа Ветаџокоска-
Муцунска. 

Со новата протеинска линија „Виталиа“ внесува нова возбуда 
и квалитет во исхраната на спортски активните потрошувачи. 
Ефектите од консумирање на спорт-линијата се воочуваат пре-
ку зголемувањето на физичките перформанси на телото, т.е зго-
лемување на силата и на мускулната маса, во надополнување 
на потрошената енергија на организмот за време на активност-
ите и олеснување на тегобите од напорните тренинзи.

Иновативноста и оригиналноста на новата спорт-линија на 
„Виталиа“ ќе ја зајакнат врската меѓу потрошувачите и нивна-
та доверба во брендот „Виталиа“ како лидер во својот сегмент 
целосно посветен на здравјето на своите консументи. 

Протеинска иновација од „Виталиа“
Sport Bar и Sport muesli 
- за врвни физички перформанси



Во тре ти ра ње то на пре ку мер но то по те ње се вклу че ни 
хи рур шки ме то ди, ка ко и ле ко ви. Од до ме нот на хи рур ги-
ја та мо же да се при ме нат сим па те кто ми ја, ки ре ти ра ње 
или от стра ну ва ње на жлез ди те.

- Сим па те кто ми ја е хи рур шки ме тод што се упо тре бу-
ва за зго ле ме но по те ње пред сѐ на длан ки, но оста-
ну ва чув ство на топ ли и су ви длан ки. Мно гу чест 
и се ри о зен и не са кан ефект е 
зго ле му ва ње на по те ње то на 
дру ги те де ло ви од те ло то, 
што мо же да ја вло ши 
це ло куп на та со стој-
ба. Дру ги хи рур шки 
ме то ди, ка ко што 
се от стра ну ва-
ње на жлез ди те 
или ки ре ти ра ње, 
се при ме ну ва-
ат са мо за хи-
пер хи дро за под 
па зу ви. Ан ти-
хо  л и  н е р  г и ч  н и 
ле ко ви, ка ко „и 
г л и  к о  п и  р о  л а т “ 
(„I glycopyrrolate“) 
и „про пан те лин“ 
(„propantheline“), го 
бло ки ра ат хе ми ски от 
сиг нал од нер ви те до 
пот ни те жлез ди, но при-
тоа мно гу че сто има 
не са ка ни ефе кти, ка ко 
проб ле ми со ви дот, кон-
сти па ци ја и проб ле ми 
со мо кре ње то, па не мо
же да се по стиг не зго-
ле му ва ње на до за та на 
ле кот за да мо же да се 
кон тро ли ра по те ње то - 
ве ли до ктор ка та.
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lинфекции
lхормоналнипромени(менопауза)
lшеќернаболест
lзголеменафункцијанатироиднатажлезда
lлековикакоштоефлуоксетин(антидепресив)
lнепознатапричина

Нај че сти при чи ни за 
по те ње на це ло то те ло
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Нос ни от сеп тум е ко ске-
но-`рска вич на пре гра да 
што ја разд во ју ва нос на та 
шуп ли на на два де ла и е 

од го вор на за ста ти ка та, а со тоа де-
лум но вли јае и на естет ски от изг лед 
на но сот. Пред ни те пар тии се `рска-
вич ни, а зад ни те се ко ске ни стру кту-
ри, об ло же ни со ли га ви ца. До кол ку 
нос на та пре гра да има де фор ма ци-
ја, таа мо же да соз да ва здрав стве-
ни проб ле ми. Де фор ма ци ја та мо же 
да би де вро де на и стек на та, а неј-
зи но то ре ша ва ње то е хи рур шко, об-
јас ну ва д-р Вес на Пе тре ска-Ду ков-
ска, ото ри но ла рин го лог-хи рург во 
„Ре-Ме ди ка“. 

СИМПТОМИ

Стек на та та де фор ма ци ја мо же 
да на ста не при те шко по ро ду ва ње 
или уште ин тра у те ри но (до де ка пло-
дот се но си во ма тка та) во те кот на 
бре ме но ста, по ра ди не ко ја не го ва 
одре де на по лож ба. 

- Нај че сто на ста ну ва по ра ди по-

Деформацијананоснатапреграда
Де фор ма ци ја та на нос на та пре гра да 

мо же да би де вро де на и стек на та. 
Искри ве ни от но сен сеп тум ја 

на ру шу ва про од но ста на 
воз ду хот и, ме ѓу дру го то, 

че сто пре диз ви ку ва 
по вто ру вач ки си ну-
си тис. Па ци ен ти те 
че сто па тат од гла-
во бол ки, бол ки во 

гр ло то, вос па ле ние 
на гр ло то или од брон-

хи тис. Ре ша ва ње то на 
овој проб лем е хи рур шко, а 

во „Ре-Ме ди ка“ опе ра ци и те се 
из ве ду ва ат ру тин ски, се којд-
нев но во оп шта ане сте зи ја



вре да или пад ди рект но на но сот, 
а по не ко гаш и по не кои бо ле сти во 
нос на та шуп ли на. Тра у ма та нај че-
сто се слу чу ва во пр ва та го ди на од 
жи во тот, ко га де те то учи да оди, ме-
ѓу тоа че сто оста ну ва не пре поз на е-
на, би деј ќи единс тве ни симп то ми 
се пла чот и са мо не кол ку кап ки крв 
од но се то. Де ви ја ци ја та мо же да 
има нај раз лич ни об ли ци и тоа од ла-
ти нич на бу ква S, по тоа мо же да има 
об лик на гре бен, трн или да има не-
рам ни ни и за де бе лу ва ња - ве ли д-р 
Пе тре ска-Ду ков ска.

Симп то ми те на де ви ја ци ја та на 
нос ни от сеп тум се рес пи ра тор ни, 
а тоа нај че сто зна чи отеж на то ди-
ше ње на нос. Искри ве ни от но сен 
сеп тум ја на ру шу ва про од но ста на 
воз ду хот низ си нус ни те ости у ми и 
пре диз ви ку ва ре ци ди ви рач ки си-
ну си тис. Овие па ци ен ти, об јас ну ва 
до ктор ка та, че сто па тат од гла во-
бол ки, бол ки во гр ло то, хро ни чен 
фа рин ги тис (вос па ле ние на гр ло то) 
или од брон хи тис, ко га де ви ја ци-
ја та на нос на та пре гра да е асо ци-
ра на со алер ги ски ри ни тис (симп-
то мат ско на ру шу ва ње на нос на та 
слуз ни ца кое се ја ву ва по кон такт 
со алер ге ни). 

- Не пра вил на та вен ти ла ци ја пре-
ку нос ја ири ти ра нос на та ли га ви-
ца, што до ве ду ва до хи пер тро фи ја 
на нос ни те школ ки и пре диз ви ку ва 
хро нич на слу за ва хи пер се кре ци ја, 
ко ја вли јае на на ру шу ва ње на функ-
ци ја та на ждрел ни от дел на ев ста-
хи е вта ту ба (ги по вр зу ва сред но то 
уво со но сот и со гр ло то). Тоа, пак, 
ре зул ти ра со ту ба рен ка тар (вос па-
ле ние на ев ста хи е ва та ту ба), наг лу-
вост и ат хе зив ни про це си (сле пу ва-
ња) во сред но то уво. Мно гу че сто 
па ци ен ти те, по ра ди не у па те ност и 
не на вре ме но оде ње на прег лед, 
са ми уште по ве ќе ја вло шу ва ат со-
стој ба та, пре диз ви ку вај ќи т.н. ме-
ди ка мен то зен ри нитс по ра ди зло у-
по тре ба на кап ки, од нос но на зал ни 
ва зо кон стри кто ри - ве ли д-р Пе тре-
ска-Ду ков ска. 

Пра ктич но, до да ва таа, тие ста-

ну ва ат за вис ни ци од кап ки за нос 
и без нив не мо жат да функ ци о ни-
ра ат, има ат чув ство де ка ќе се за-
ду шат.

ДИЈАГНОЗА И ОПЕРАЦИЈА

Ди јаг но за та се по ста ву ва од до-
ктор-ото ри но ла рин го лог со ри но-
ско пи ја, фи бер на зо ен до ско пи ја, 
комп ју тер ска то мо гра фи ја, до де ка 
нај об је ктив но сте пе нот на нос на та 
оп струк ци ја се утвр ду ва со ри но ма-
но ме три ја.

- Ре ша ва ње то на овој проб лем е 
хи рур шко. Ко га да се на пра ви? Ин-
ди ка ци ја е да се на пра ви што по ра-
но, пред по ја ва на штет ни пос ле ди-
ци врз бе ли те дро бо ви и ра бо та та 
на ср це то, осо бе но кај оние па ци ен-
ти кои се из ло же ни на зго ле мен те-
ле сен на пор во сво ја та про фе си ја, 
ка ко на при мер спор ти сти те - ве ли 

на ша та со го вор нич ка.
За хи рур шка та ин тер вен ци ја 

не ма огра ни чу ва ња во од нос на 
во зра ста, со иск лу чок кај де ца та. 
Кај нив ин тер вен ци и те се пра ват 
обич но по за вр шу ва ње на рас тот 
на но сот, од нос но по за вр шу ва ње 
на пу бер те тот, се ка ко со одре де ни 
иск лу чо ци, ко га по стои ек стрем но 
те шка де ви ја ци ја ко ја го оп стру и ра 
нор мал ни от раст и раз вој на де те то. 

- Тре ба да се на по ме не де ка оваа 
ин тер вен ци ја - сеп топ ла сти ка, се ко-
гаш им прет хо ди на тон зи ле кто ми-
ја та или на ин тер вен ци и те на сред-
но то уво, би деј ќи за ус пеш но ста на 
овие ин тер вен ции најм но гу вли јае 
пра вил но то ди ше ње низ нос. Во 
на ша та бол ни ца овие опе ра ции се 
из ве ду ва ат ру тин ски се којд нев но 
во оп шта ане сте зи ја. Ре зот се пра-
ви одв на тре, ми ни мал но ин ва зив но 
со ла сер и по опе ра ци ја та тој не е 
вид лив - об јас ну ва д-р Пе тре ска-Ду-
ков ска.

Ре дук ци ја та на зго ле ме ни те нос-
ни школ ки се из ве ду ва, исто та ка, 
со кон такт на ко а гу ла ци ја со ди о ден 
ла сер за да се до ве де до ми ни мал-
на за гу ба на крв и да не ма по сто пе-
ра ти вен едем и бол ка. 

- По опе ра ци ја та па ци ен тот има 
там по ни, кои се ва дат тре ти от ден, 
но во но сот две не де ли оста ну ва ат 
на зал ни си ли кон ски сплин то ви и 
слу жат да не дој де до фор ми ра ње на 
ат хе зии, од нос но до при рас ли ци по-
ме ѓу опе ри ра на та нос на пре гра да и 
нос ни те школ ки. Со нив па ци ен тот 
ги вр ши се којд нев ни те об вр ски, од-
нос но е комп лет но функ ци о на лен - 
до да ва до ктор ка та.

Не струч но то из ве ду ва ње на овие 
ру тин ски опе ра ции мо же да ре зул-
ти ра со комп ли ка ции кои по не ко-
гаш се те шко по прав ли ви. Оште-
ту ва ње то на слуз ни ца та нај че сто 
ре зул ти ра со пер фо ра ци ја (дуп ну-
ва ње) на сеп ту мот. Пра вил но по ста-
ве на ди јаг но за е по ло ви на пат до 
из ле ку ва ње то, а не струч но из ве ден 
опе ра ти вен за фат е че кор на зад, кој 
те шко мо же да се по пра ви.
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Ре зот за ин-
тер вен ци ја 
на нос ни-
от сеп тум 
се пра ви 
одв на тре, 
ми ни мал но 
ин ва зив но 
со ла сер и по 
опе ра ци ја та 

тој не е вид лив. Ре дук ци-
ја та на зго ле ме ни те нос ни 
школ ки се из ве ду ва, исто 
та ка, со кон такт на ко а гу ла-
ци ја со ди о ден ла сер за да 
се до ве де до ми ни мал на 
за гу ба на крв и да не ма по-
сто пе ра ти вен едем и бол ка

Д-р Вес на 
Пе тре ска-Ду ков-
ска, ОРЛ-хи рур



Пос лед ни те не кол ку го ди-
ни бро јот на двој ки што се 
ре ша ва ат за ве штач ко оп-
ло ду ва ње или ин ви тро-про-

цес за да до би јат де те зна чи тел но е 
зго ле мен. По ра ди тоа и при ста пот и 
на чи нот на ра бо та со овие па ци ен ти 
по сто ја но се раз ви ва ат и се над гра-
ду ва ат за да им се овоз мо жи струч-
на под др шка и што по лес но и по до-
бро да се прис по со бат на тој про цес. 
М-р Ма ри ја Стој ко ска Ва си лев ска, 
пси хо те ра пев тка во „Ре-Ме ди ка“, 
об јас ну ва де ка ин ви тро-трет ма ни те 
мо же да би дат емо ци о нал но ис цр пу-
вач ки цик лу си на на деж и очај, а со о-
чу ва ње то и ба лан си ра ње то на овие 
сил ни емо ции ба ра ат мно гу енер-
ги ја. Спо ред неа, из во ри те на си ла 
за се кој чо век по е ди неч но, а и на 
двој ка та ка ко це ли на, се раз лич ни и 
ин ди ви ду ал ни, за тоа и при ста пот на 
пси хо ло гот или на пси хо те ра пе втот е 
ин ди ви ду а лен.

Не мож но ста да се зач не и да се до-
бие де те мо же да би де стрес на до тој 
сте пен што вли јае на на чи нот на кој 
се гле да ме се бе си, на на ша та се ксу-
ал ност, на вр ска та, бра кот, ка ко и ге-

не рал но на дру ги те лу ѓе.
- Од но сот кон се бе и кон сре ди на та 

е ед на од глав ни те одред ни ци на лич-
но ста и неј зи но то здра во жи ве е ње и 
функ ци о ни ра ње. За тоа во овие си-
ту а ции ја при ме ну ва ме т.н. ге шталт-
те ра пи ја со чии тех ни ки и ме то ди се 
раз ви ва свес но ста за овие од но си 
т.е. за кон та ктот со се бе си и со сре-
ди на та. Ге шталт-те ра пи ски от при стап 
кон па ци ен ти те во ИВФ-про цес по а ѓа 
од свес но ста на пси хо те ра пе втот за 
ин ти ма та и ин тим но ста на про це сот, 
ко ја се по чи ту ва и се сле ди по сто ја но 
- ве ли Стој ко ска-Ва си лев ска.

 
ДА СЕ ЗАЧУВА ИНТИМНОСТА

 
Соз да ва ње то де ца е ин ти мен про-

цес, што по драз би ра де ка ин тим но-
ста тре ба да се за чу ва и ко га де ца та 
се соз да ва ат со по мош на ин ви тро. 
Се пак, при овој про цес, ин тим но ста 
мо же да би де де лум но на ру ше на и 
за тоа мо ра да се ра бо ти на тоа таа 
да се за чу ва и шти ти, за да се одр-
жи ин те гри те тот на двој ка та. Не ре-
тко двој ки те са ми си ја на ру шу ва ат 
ин ти ма та и по ве ќе откол ку што би ла 

нив на та ре ал на по тре ба.
- Двој ка та мо же да си ја за гро зи ин-

ти ма та, ба рај ќи под др шка од лу ѓе то 
од најб ли ско то оп кру жу ва ње или при 
кон та ктот со ме ди цин ски от пер со нал. 
Ин ти ма та са ми си ја на ру шу ва ат и 
ко га, по ра ди „не вид ли ви те“ при чи ни 
за не ус пеш ни те прет ход ни оби ди, ги 
пре ис пи ту ва ат и ана ли зи ра ат си те 
по стап ки и де та ли. Тоа не свес но на-
ру шу ва ње мо же да пре диз ви ка раз-
лич ни от по ри кон са ми от про цес, 
не на со че на лу ти на, конф ли кти ме ѓу 
парт не ри те кој кол ку и ко га ка жал, кој 
што не на пра вил или на пра вил... - об-
јас ну ва на ша та со го вор нич ка.

При ме ну ва ње то пси хо те ра пи ја или 
де ло ви од неа кај овие па ци ен ти се 
зас но ва на тоа да ѝ се по мог не на 
двој ка та да ја ува жу ва ин ти ма та и да 
ги пре поз нае гра ни ци те во кои не го-
ва та ин ти ма оста ну ва не за гро зе на.

Пси хо те ра пе втот Стој ко ска-Ва си-
лев ска ве ли де ка нај пр вин, пре ку 
стру кту ри ран ин фор ма ти вен раз го-
вор, се пра ви про це на кол ку ин ти ма-
та доз во лу ва пси хо те ра пи ска ин тер-
вен ци ја, би деј ќи кај се ко ја двој ка е 
раз лич на со стој ба та.

Психолошкаподдршка
заинвитро
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ЈАСНА СЛИКА ЗА ИН ВИТРО
 
Со ге шталт-пси хо те ра пи ја та на двој-

ка та ѝ се пра ви чи ста сли ка за не го-
ва та по зи ци ја при вле гу ва ње то во ин-
ви тро-про це сот, а тоа е уло га на ид ни 
ро ди те ли. Од таа по зи ци ја на ид ни те 
ро ди те ли им се по ма га да ја при фа-
тат ин ви тро-по стап ка та ка ко дел од 
нив на та ин ти ма и на чин на кој ќе го 
до би јат сво е то де те. Се то тоа се сле-
ди и пси хо те ра пе втот ну ди на чи ни на 
кои двој ка та мо же да ја из бе ре под-
др шка та што му е по треб на.

- Ге шталт е те ра пи ја на кон та ктот 
што се кре и ра ме ѓу двој ка та и пси-
хо те ра пе втот. Низ раз го во рот те ра-
пе втот ја во ди двој ка та за по јас но да 
ги ви ди и пре поз нае преч ки те што го 
оне воз мо жу ва ат по зи ци о ни ра ње то, 
а кои ги кре и ра ат са ми те парт не ри 
во кон та ктот. Во за вис ност од тоа да-
ли ќе би де утвр ден от пор и ка ко ќе 
од лу чи двој ка та да гле да на тој от пор, 
кон та ктот со пси хо те ра пе втот мо же да 
се раз вие ка ко ин фор ма ти вен раз го-
вор, со ве ту ва ње или пси хо те ра пи ски 
сред би - ве ли Стој ко ска-Ва си лев ска.

 
ОД ИНФОРМАТИВЕН РАЗГОВОР 
ДО ТЕРАПИЈА

 
Ин фор ма тив ни от раз го вор е раз-

ме на на ин фор ма ции за во о би ча е-
ни те пси хич ки ре ак ции и е без бе ден 
за ин ти ма та на двој ка та. Со не го се 
охра бру ва ат ид ни те ро ди те ли да одат 

на сред би со пси хо те ра певт. Ка ко по-
мош им се ну дат те о рии и искус тва од 
двој ки што ве ќе го по ми на ле па тот до 
ин ви тро, а под др шка та што ја до би-
ва ат мо жат са ми те да ја прис по со бат 
на сво и те по тре би. Двој ки те мо жат да 
се ја ват за по мош од пси хо те ра певт 
во кој би ло пер и од од ин ви тро-про це-
сот, што има си гур ност де ка кор ми-
ло то е во нив ни ра це и тие из би ра ат 
што, ко га и кол ку им тре ба. На овој 
на чин се јак нат лич ни от ка па ци тет и 
од го вор но ста на по е ди не цот, на двој-
ка та, ка ко и на це ло то се мејс тво, што 
е и цел на пси хич ка та под го то вка на 
двој ка та за ус пеш но по ми ну ва ње низ 
ИФВ-цик лу сот.

- Со ве ту ва ње то е мал ку под ла бо ко 
нав ле гу ва ње во ин ти ма та на двој ка та 
врз ос но ва на чии ин фор ма ции те ра-
пе втот ги кре и ра сво и те ин тер вен ции 
и по со чу ва актив но сти што двој ка та 

мо же да ги из бе ре и при ме ни за да 
се спра ви со си ту а ции ко га се ја ву ва 
от пор во ИВФ-про це сот. 

На пси хо те ра пи ски те сред би се ра-
бо ти на при чи ни те за от по ри те што 
двој ка та ги уви де ла кај се бе во про-
це сот, ка ко тие се соз да ле и се одр-
жу ва ат. При тоа се отво ра ат и раз ра-
бо ту ва ат лич ни проб ле ми или преч ки 
што про из ле гу ва ат од за ед нич ки от 
од нос на парт не ри те. Во не кои слу-
чаи са мо ед ни от парт нер до а ѓа на 
пси хо те ра пи ја, а вто ри от се вклу чу ва 
по вре ме но, во за вис ност од те кот на 
пси хо те ра пи ја та - об јас ну ва пси хо те-
ра пев тка та.

Сред би те се одр жу ва ат ед наш не-
дел но и се пре по ра чу ва ат да поч-
нат пред по че ток на про це сот и да 
тра ат за вре ме на це ли от трет ман 
ка ко по сто ја на под др шка за ид ни те 
ро ди те ли.

Ин ви тро-трет ма ни те мо же да би дат 
емо ци о нал но ис цр пу вач ки цик лу си на 
на деж и очај, а со о чу ва ње то и ба лан-
си ра ње то на овие сил ни емо ции ба ра-
ат мно гу енер ги ја. Со ге шталт-пси хо те-
ра пи ја та двој ка та до би ва јас на сли ка 
за сво ја та по зи ци ја при вле гу ва ње то 
во ин ви тро-про це сот, а тоа е уло га та 
на ид ни ро ди те ли

Не мож но ста да се зач не и да се до бие де те 
мо же да би де тол ку стрес на што вли јае на тоа 
ка ко се гле да ме се бе си, на ша та се ксу ал ност, 
вр ска та, бра кот, дру ги те лу ѓе. Двој ки те мо жат 
да се ја ват за по мош од пси хо те ра певт во кој 
би ло пер и од од ин ви тро-про це сот, што има 
си гур ност де ка кор ми ло то е во нив ни ра це и 
тие из би ра ат што, ко га и кол ку им тре баM-р Ма ри ја 

Стој ко ска-Ва си-
лев ска, психолог
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Домот не е само место за живеење, тој е нашиот живот, 
нашата утеха, нашиот мир и спомените, кои се извор на 
љубов, среќа и спокојство. Природните непогоди, краж-
бите и несреќите во домот не можеме да ги спречиме, но 
барем можеме да ги минимизираме последиците.

Сметаме дека сите треба да ги заштитат сопствениот 
дом и иднината на своите деца, бидејќи неочекуваното 
секому може да му се случи.

Марија Томеска, Извршен директор на „Еуролинк оси-
гурување“

ШТО Е ДОМИ КОМПЛЕТ 
- СТАНБЕНО ОСИГУРУВАЊЕ?

Станбено осигурување е продукт со кој се осигурува-
ат станбениот објект и предметите во него од следните 
ризици: пожар, провална кражба и разбојништво, гром, 
луња и град, експлозија, излевање вода од инсталации, 
паѓање летала, манифестации и демонстрации.

Полисите ДОМИ КОМПЛЕТ, покрај стандардните ризи-
ци, покриваат и:

 одговорност за штети причинети кон трети лица;

 трошоци за нужно сместување;

 трошоци за издавање нови документи за лична 
идентификација;

 трошоци за изработка на нови клучеви;

 земјотрес за станбениот објект и предметите во 
него;

 кршење стакло;

 осигурување од незгода на сите членови на се-
мејството како последица на осигурен случај во станбе-
ниот објект;

 патничко осигурување за дел од членовите на се-
мејството;

 осигурување домашни миленици.

Договорете го вашето осигурување преку вашиот аг-
ент за осигурување, од веб-страницата на Еуролинк 
www.eurolink.vom.mk или во центарот за поддршка 
на клиенти „Еуролинк 24“ на 02/15 888



ФИ ЛИП ТА ЛЕ СКИ, 
НАЈМ ЛА ДИ ОТ ПРО ФЕ СИ О НА ЛЕН 
МА КЕ ДОН СКИ РА КО МЕ ТАР

ГОЖИВЕАМ
СОНОТВО
МЕТАЛУРГ
Со ну вав да би дам пр во ти мец, 
ре пре зен та ти вец, да играм на 
го ле ми те нат пре ва ру ва ња. Де нес 
тој сон ми е ствар ност - пот пи шав 
до го вор со Ме та лург и го об ле ков 
на ци о нал ни от дрес, ве ли Фи лип 
Та ле ски, еден од нај до бри те 
ма ке дон ски мла ди ра ко ме та ри 
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При ват но мно гу скро мен, а на те ре нот 
по све тен, бор бен и оправ да но спорт-
ски др зок. За не го ве лат де ка е еден 
од нај та лен ти ра ни те мла ди ма ке дон-

ски ра ко ме та ри и еден од оние игра чи на кои 
ќе се пот пи ра ат РК Ме та лург и ма ке дон ска та 
ре пре зен та ци ја во ид ни на. Фи лип Та ле ски са мо 
за шест ме се ци од ју ни о ри те, пре ку ка де ти те, се 
пре се ли кај се ни о ри те - и во на ци о нал ни от тим 
и во еки па та на ма ке дон ски от шам пи он. Ка-
дет ски от дрес го за ме ни со оној на пр ви от тим 
на „цр ве но-жол ти те“, а ог не но кр ште ва ње, по 
СЕХА-ли га та, има ше во Ли га та на шам пи о ни те. 
И тоа не про тив ко го би ло, ту ку про тив го ле ми-
от Кил, кој му е оми лен ра ко ме тен тим, и про-
тив Фи лип Ји ха, не го ви от ра ко ме тен идол. Со нот 
поч на да се ос тва ру ва, а дол го го диш ни от труд се 
по ка жа ка ко исп лат лив. >>
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ПР ВИ ОТ ПРО ФЕ СИ О НА ЛЕН 
ДО ГО ВОР СО МЕ ТА ЛУРГ

- Поч нав во ос мо од де ле ние. От то-
гаш са мо ра бо та, на пор ни тре нин зи, 
мно гу труд. И се то тоа се по ка жа на-
ви сти на исп лат ли во, осо бе но во пос-
лед ни те шест ме се ци, ко га за кра тко 
вре ме од ју ни ор ска та, пре ку ка дет ска-
та ре пре зен та ци ја, стиг нав до пр ви от 
ма ке дон ски ре пре зен та ти вен со став, 
а па ра лел но со тоа од ју ни о ри пре ми-
нав во се ни о ри на РК Ме та лург. Тоа е 
ре зул тат на на пор на и по све те на ра-
бо та. Тре нин зи и на у тро и на ве чер. 
По ве ќе вре ме по ми ну вав во са ла одо-
што до ма, па ду ри го жр тву вав и шко-
ло то за ра ко ме тот - ве ли Фи лип. 

Отка ко пре ми на во пр ви от тим на 
ма ке дон ски от шам пи он Ме та лург, пот-
пи ша че ти ри го ди шен про фе си о на лен 
до го вор. Ве ли, уште од пр ви от ден нај-
го ле ма та под др шка ја до бил од по во-
зрас ни те ко ле ги. 

- Ми ука жу ва ат на гре шки те, ми по-
ма га ат, це лос но ме под др жу ва ат. Се то 
тоа ме кре ва. Со нив играв на не кол ку 
нат пре ва ри во СЕХА-ли га та, но Ли га та 
на шам пи о ни те бе ше на ви сти на не-
што по себ но. На ме чот со Кил вле гов 
мир но и опу ште но, без тре ма. Ве чер-
та пред нат пре ва рот тре не рот Ли но 
Чер вар ми ре че: „Ако до би еш шан са, 
по ка жи што зна еш, дај сѐ од се бе“. 
Да дов три го ла без ни ка ква тре ма. 
По ве ќе имав тре ма со Ме та лург ју ни-
ор откол ку со пр ви от тим. Та ков ми е 
ка ра кте рот, не се пла шам да пре зе-
мам од го вор ност, осо бе но ко га сме 
во па си вен на пад, и да шу ти рам. Са-
кам да се из бо рам сам, да ми да дат 
под др шка дру ги те во спор тот, ама за 
пра ва та и за мо јот ста тус са кам да се 
из бо рам сам. Кај ме не не ма „не мо-
жам“ - рас ка жу ва Фи лип.

ГО СА КАМ МА ШИН СКО ТО ИН ЖЕ НЕРС-
ТВО, АМА НЕ ПО ВЕ ЌЕ ОД РА КО МЕ ТОТ 

Та ков бил, ве ли, уште од де те, во 
род но то Кру ше во, па и во Скоп је, ка де 
што отка ко се пре се ли ле не мал уште 
вед наш бли ски при ја те ли во но ва та 
сре ди на. Се га ма ту ри ра ше во др жав-
но то учи ли ште „Ма ри ја Скло дов ска-
Ки ри“, го са ка ма шин ско то ин же нерс-
тво, но по ра ди ра ко ме тот нај ве ро јат но 
ќе сту ди ра на Фа кул те тот за фи зич ка 
кул ту ра во Скоп је. 
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Тоједетеборец.Најмалодсите
роднини, мораше постојано да се
бори, да се докажува. Често ќе го
„истепаа“ братучедите кога ќе им
направешенекојабеља,аманико
гашнесепредаваше.Бешемногу
темпераментен,ноинемирен.Де
несеобратно,денесенајмирниот
од сите нив. Сега сме и ние како
родителипосмирени,падуриико
ганавивамедодекаигра.Сопругот
поранобешемногутемпераментен
нанатпреварите,аденесеневеро
јатносмирен.Јаскакомајкапове
ќесумнемирнаоднатре,сештрек
нувамнасекојнеговшут,насекој
грубфаулвелиДомника,мајкаму
наФилип.

Де те-бо рец



- Ре тко из ле гу вам, имам мал ку вре-
ме за дру же ње. Ама дру га ри те има ат 
раз би ра ње и имам це лос на под др шка 
од нив. Искре но, жр тву вав мно гу ра-
бо ти за спор тот и ре тко из ле гу вам, нај-
че сто со де вој ка ми - откри ва Фи лип.

Крушево е град во кој тој најчесто 
одмора, или како што велеше Тоше, 
споменува, во кој ги полни батериите.

РАЗ ГО ВО РИ ТЕ СО СЕ МЕЈС ТВО ТО КА КО 
РИ ТУ АЛ ПРЕД НАТ ПРЕ ВАР

Друж ба та и му а бе тот со се мејс тво-
то на Фи лип му се ка ко ри ту ал. Пред 
нат пре вар, ве ли, пр во ќе се из нас пие 
и из на му а бе ти со најб ли ски те. И тоа 
најм но гу за ра ко ме тот, до пол ну ва та-
тко му Ко чо. Тој му а бет мо же да те че 
и низ пар ти ја таб ла. Фи лип ве ли де ка 
не се лу ти ко га гу би, ама му се пра ви 
ме ра кот ко га ќе по бе ди, осо бе но ако 
на дру га та стра на коц ки те ги фр ла та-
тко му, кој по ка жу ва ко га не го слу жи 
сре ќа та. Ток му тој е „ви нов ни кот“ што 
Фи лип го оста вил ски ја ње то и му се 
по све тил на ра ко ме тот. Ко га се пре-
се ли ле во Скоп је, мај ка му Дом ни ка 
са ка ла Фи лип и не го ви от по стар брат 
Иван да поч нат да тре ни ра ат не што 
за „да не фа тат ло шо друш тво и да не 
се дат пред комп ју тер це ло вре ме“. 
Ски и те од Кру ше во, кои му би ле пр ва 
спорт ска љу бов, оста на ле зад вра та. 
Про бал фуд бал, не оде ло. За мал ку ќе 
поч нел и во игро ор на гру па да оди, 
ама из бо рот пад нал на ра ко ме тот. За 
три не де ли „му влег ла чи ви ја та“. 

Ра ко ме тот му одел ка ко под мач кан, 
но над вор од са ла не му и на це ло то се-
мејс тво им би ло те шко во но ва та сре-
ди на и со та би е ти те на лу ѓе то, раз лич-

ни од оние во Кру ше во. Иван по лес но 
се сна шол, тре ни рал од бој ка, поч нал 
да сту ди ра, но на Фи лип те шко му оде-
ло во но ва та сре ди на. Ду ри не са кал 
ни во учи ли ште да оди - цел ме сец ро-
ди те ли те го зна е ле де ка е во шко ло, 
а тој не се по ја вил на ни е ден час. За 
сре ќа, на бр гу се вра тил во ко ло се кот.

ГЕ НЕ РА ЦИ ЈА ТА 1996-1997 ЗА ПРИ МЕР

- Мо ја та ге не ра ци ја 1996-1997 поч-
на од ну ла со тре не рот Але ксан дар 
Јо виќ. Поч нав ме бу квал но са мо со 
тр ча ње, за да дој де ме до она што го 
зна е ме де нес. Це ли от ква ли тет на на-
ша та ге не ра ци ја е де ло на Јо виќ - ве-
ли Фи лип. 

Ко чо, та тко му на Фи лип, ве ли де ка 

Јо виќ е нај зас луж ен 
за ра ко мет ни от ус-
пех на Фи лип и на 
си те дру ги уче ни ци 
од шко ла та на Ме та-
лург. 

- Ре тки се тре не-
ри те што ра бо тат по-
себ но со се кој играч. 
Јо виќ ќе се ја ве ше 

кај нас да пра ша ко ја сме на е Фи лип 
во шко ло. Ако бе ше сло бо ден, до а ѓа-
ше од до ма со ко ла да го зе ме и ра бо-
те ше са мо со не го. Утре ден та со дру го 
де те, и та ка се кој ден со раз ли чен уче-
ник. Тоа е ви стин ски струч њак - ве ли 
Ко чо. 

Де нес, ко га е дел од нај сил ни от ра-
ко ме тен со став во Ма ке до ни ја, ве ли, 
ни што не го кре ва пси хич ки на нат-
пре вар тол ку мно гу ка ко пр ви от гол 
што ќе го по стиг не. Ве ли, кол ку и да е 
во грч, ко га ќе пад не пр ви от гол, не ма 
за пи ра ње. Пуб ли ка та, пол на та са ла, 
му е мо тив по ве ќе, му го кре ва адре-
на ли нот до та ван. Та ков е и во жи во-
тот, откри ва, ни ко гаш не се отка жу ва. 
Не за пи рам ни на па тот по кој сум 
трг нал, ве ли Фи лип, и за тоа 

сум им 
бла го да рен на 

мо и те ро ди те ли. 
Тој те ра по тоа што 

си го за цр тал, а тие 
се по сто ја но ту ка за 

по ткре па. 
- Фи лип сам си го 

опре де ли жи вот ни от 
пат, осо бе но по пот пи-

јуни 2014 | РЕВИТА 45

О
ДБ

ЛИ
СК

У

Во по че то кот на сво ја та про фе си о нал на ка ри е ра 
кра дев фин ти од ра ко ме та ри те на мо јот тим - Ву гри-
нец, Мој сов ски, Ат ман, Мир ку лов ски, а од „стран-
ци те“ од Ки ре Ла за ров и од Ни ко ла Ка ра ба тиќ од 
Бар се ло на. Имам и свои фин ти и иа ко сум пос лаб 
по кон сти ту ци ја, мно гу сум жи лав. На по круп ни те 
игра чи им се спро тив ста ву вам и со лу ка вост, со 
умеш ност да се изв ле чам од те шка си ту а ци ја во 
дел од се кун да та, да не му доз во лам да ми го про-
чи та по те гот, да се ос ло бо дам од не го и да да дам гол.

Кра дам фин ти, ама 
имам и свои лу кав ства

шу ва ње то на про фе си о-
нал ни от до го вор. И се га 
ра бо ти те се по ста ву ва ат 
спо ред не го, но ни ка-
ко не го за по ста ву ва ме 
и на ши от по го лем син 

Иван. Се га од лу чу ва ка ко 
ќе го про дол жи шко лу ва ње-

то и, ка ко и за дру го, го оста ва-
ме сам да од лу чи, без при ти со ци 

и фор си ра ње. На ше е да да де ме со-
вет, да по мог не ме. По тоа, ко га ќе си 
ре ши тој, ка ко што е ре дот во на ша та 
ку ќа, ќе сед не ме си те на ма са и ќе се 
до го во ри ме што и ка ко ќе пра ви ме - 
ве ли та тко му Ко чо.
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Ви но то е мош не комп ле-
ксен и фас ци нан тен пи ја-
лак, а да се на пра ви ква-
ли тет но ви но е ви стин ска 
мај сто ри ја. За да се 
изв ле че ма кси му мот од 
не го тре ба вни ма тел но 
да се пие, од нос но 
да се де гу сти ра. 
При пи е ње то всуш-
ност се ужи ва во 
не го ви те по зи тив ни 
ка ра кте ри сти ки и 
својс тва, а при де гу-
ста ци ја та се ба ра ат 
не го ви те не до ста то-
ци. Са мо со де гу ста-
ци ја на ви но то мо же 
да се одре дат не го-
ви от ква ли тет, мож-
но ста за зре е ње и 
ко мер ци јал ни те изг-
ле ди, ве ли м-р Да не 
Јо ва нов, ди ре ктор на 
ви нар ни ца та „Сто-
би“, кој ни опи ша дел 
од за на е тот ка ко се 
де гу сти ра ви но
 

Дегустацијана
вино-уживање
вооткривањето
намајсторијата

Де гу ста ци ја та на ви но то е всуш ност оце ну-
ва ње на вин ски те аро ми и на вку сот. По-
сто јат ни за ус ло ви што мо ра да се ис пол нат 
за да се де гу сти ра ви но, а ако не се по чи-

ту ва ат мо же да би де по пре че на де гу ста ци ја та. Ја ки-
те ми ри си од го тве ње, ло си о ни ка ко оној за пос ле 
бри че ње, пар фе ми, ми ри си на ци га ри и пу ри, без 
раз ли ка кол ку се при јат ни, ја по пре чу ва ат де гу ста-
ци ја та. Пре чат и па сти те за за би, гу ми те за џва ка-
ње, чо ко ла до то и сѐ што оста ва си лен вкус.

Ви но то тре ба да се де гу сти ра во до бро про ве тре-
на про сто ри ја без ми рис, до бро освет ле на со днев-
на свет ли на, во чи сти, без туѓ ми рис вин ски ча ши. 
По про бу ва ње то се плу ка во со од вет ни са до ви. Ви-
но то се наб љу ду ва нас про ти бе ла зад ни на.

 
ПРВО СЕ НАБЉУДУВААТ БИСТРИНАТА И БОЈАТА

При де гу сти ра ње на ви но то пр во се наб љу ду ва ат 
би стри на та и не го ва та бо ја. Би стри на та се за бе ле-
жу ва гле дај ќи низ не го. Чи сто ви но без рас тво ре ни 
ма те рии е здра во ви но. До кол ку изг ле да за ма те но 
од при чи ни што не се пре диз ви ка ни од раз ма те ни-
от се ди мент, то гаш има зо што да би де те за гри же ни. 
Ме ѓу тоа, ова е го ле ма ре ткост кај де неш ни те ам ба-
ла жи ра ни ви на. 

Се ди мен тот не е во о би ча ен кај нај го лем број ви
на. Во оние во кои се ја ву ва мо же да пре диз ви ка 
за ма ту ва ње и за маг лу ва ње на ви но то во ча ша та и 
евен ту ал но да ја ма ски ра не го ва та аро ма. Ста ри те 
ви на, цр ве ни те по че сто од бе ли те, соз да ва ат се ди-
мент од бо е ни ма те рии, та ни ни и тар та рат ни кри-
ста ли. Кај бе ли те ви на на дно то од ча ша та мо же да 
се ја ват про вид ни кри ста ли или сит ни ме ур чи ња. 
Кри ста ли те се здрав стве но без о пас ни тар та ра ти, 
кои, ка ко и се ди мен тот, ука жу ва ат де ка ви но то не 
би ло прем но гу тре ти ра но. Исто та ка, кај бе ли те мла-
ди и мир ни ви на че ста е по ја ва та на ме ур чи ња, кои 
се всуш ност јаг ле ро ден ди о ксид. Тие соз да ва ат чув-
ство на бла го и осве жу вач ко пец ка ње на неп ца та 
во уста та. 



Бо ја та мо же мно гу да ни открие 
за ста ро ста на ви но то, на чи нот на 
со зре ва ње, окси доре ду ктив на та со-
стој ба и на кра јот и за са ми от не гов 
ква ли тет. Бе ли те ви на по пра ви ло по-
мал ку откри ва ат за со стој ба та во ко-
ја се на о ѓа ат откол ку цр ве ни те. Бе ли-
те ви на мо же да ва ри ра ат од ре чи си 
про ѕир ни, па пре ку мал ку зе ле ни до 
тем на, злат но жол та бо ја. По пра ви-
ло, ви на та од се вер ни те кра е ви, кои 
се од ли ку ва ат и со по ви сок аци ди-
тет (ки се лост), има ат по свет ла бо ја, 
а бе ли те ви на од јуж ни те кра е ви се 
од ли ку ва ат со злат но жол та бо ја. Со 
те кот на го ди ни те бо ја та на бе ли те 
ви на по тем ну ва и тоа е си гу рен знак 
де ка нив но то вре ме по ми на ло. За-
тоа, ре чи си без иск лу чок се пре по-
ра чу ва бе ли те ви на да се пи јат ме ѓу 
пр ва та и тре та та го ди на. Ас пе ктот на 
бо ја та мо же да ни ка же по ве ќе за 
ква ли те тот кај цр ве ни те ви на. Мла-
ди те цр ве ни ви на се ка ра кте ри зи ра-
ат со тем но цр ве на, ви о ле то ва бо ја, 
а со зре е ње то бо ја та пре ми ну ва во 
ру бин ска, те ра кот на и пор то ка ло ва, 
што е до каз де ка ви но то одам на го 
по ми на ло сво јот ма кси мум.

 
ОТКРИВАЊЕ НА АРОМИТЕ

 
На ре ден че кор при де гу ста ци ја та 

на ви но е откри ва ње то на ми ри сот 
(аро ми те), кој мо же мно гу, ако не 
и најм но гу, да ни открие за ви но то. 
Но пред да се поч не со ми ри са ње 
на ви но то тре ба пр во да се за вр-
ти ча ша та со бр зи дви же ња и да се 
наб љу ду ва ка ко се при пи ва и це ди 
низ ѕи до ви те на ча ша та. Гу сто то ви-
но се це ди во фор ма на сол зи, а тоа 
„збо ру ва“ за по ви со ки от про цент 
на ал ко хол, вкуп ни от ек стракт, гли-
це рол или, пак, де ка ви но то е зас-
ла де но. 

Отка ко ча ша та е за вр те на, со но-
сот нав ле зен дла бо ко во ча ша та тре-
ба сил но да по ми ри са ме. Ко га се 
пра ви ова тре ба да се би де кон цен-
три ран, би деј ќи по не кол ку ин ха ла-
ции но сот, т.е. се ти ло то за ми рис, се 
за мо ру ва. Нај че сто пр ви от впе ча ток 
е нај точ ни от впе ча ток за ви но то. Во 
су шти на си те ви на ми ри са ат са мо 
на ви но, а ни ка ко на гроз је. Иск лу-
чок од ова пра ви ло е сор та та му скат, 
а до би е но то ви но од неа ми ри са на 
гроз је. 

При за поз на ва ње со аро мат ни от 
про фил на не ко ја сор та ви но мо ра да 
се има пред вид де ка аро ми те по тек-
ну ва ат од три глав ни из во ри или фа зи. 

Пр во се та ка на ре че ни те при мар-
ни аро ми, кои по тек ну ва ат од са-
мо то гроз је и се овош ни, цвет ни, со 
ми рис на зе лен чук... Се кун дар ни те 
аро ми се до би ва ат при фер мен та ци-
ја та на ши ра та и уште се на ре ку ва ат 
фер мен та тив ни аро ми. Нај че сто се 
со ми рис на ква сец, пу тер или пав-
ла ка (на пр. бе ли ви на што ја по ми-
на ле ма ло ла ктич ка та фер мен та ци ја 
- кон вер зи ја на ја болч на та во млеч-
на ки се ли на со по мош на ја болч но-
млеч ни ба кте рии).

Аро ми те на ака ци ја, ва ни ла, др во, 
ка фе, тост итн. се асо ци ра ат со ви на 
што се фер мен ти ра ни или зре е ни во 
но ви да бо ви бу ри ња. 

Во прин цип, бе ли те ви на се пред-
ви де ни да се пи јат до де ка се мла ди, 
од нос но во пр ва та и во вто ра та го-
ди на. Има и слу чаи со лес ни цр ве ни 
ви на (ка ко „пи но но ар“), кои е нај до-
бро да се пи јат до де ка се мла ди.

Тер ци ер ни те аро ми, кои е нај те-
шко да се одре дат, се комп лекс ни 
и сло же ни. Се раз ви ва ат и се фор-
ми ра ат ко га ви со ко ква ли тет но ви но 
до зре ва во ши ше. Кај бе ли те ви на 
најв пе чат ли ви те аро ми и ми ри си 
на до зре а но ви но (зре е но во ши ше) 
ги оп фа ќа ат ми ри си те и аро ми те на 
мед, пре пе чен леб, пр же ни оре ви и 
пе трол (осо бе на ка ра кте ри сти ка на 
рајн ски „риз линг“).

Кај цр ве ни те ви на овош ни те аро-
ми по ли ме ри зи ра ат и ка ко ре зул тат 
на тоа ста ну ва ат по неж ни и пос ла тки 
со ми рис на сит но зр не сто шум ско 
овош је, по тоа на су ше но овош је и 
цве ќе, а ова е фа за та во ко ја се по ја-
ву ва ат и пи кант ни, за чин ски аро ми 
на зе ле на пи пер ка, црн пи пер, лист 
од ту тун итн. Во овој ста ди ум на ви-
но то про фе си о нал ни те де гу ста то ри 
поч ну ва ат да го упо тре бу ва ат тер ми-
нот вин ско бу ке (bouquet). >>
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ЈАЧИНА НА МИРИСОТ
 
Отка ко сме откри ле на што нѐ асо-

ци ра и ми ри са ви но то, сле ден че кор 
е одре ду ва ње то на ин тен зи те тот на 
ми ри сот на ви но то. До кол ку ми ри-
сот на ви но то не ни ка жу ва мно гу за 
не го ви от ка ра ктер, то гаш тоа мо же 

да е по ра ди тоа што е пра ве но од 
сла бо аро ма тич на сор та или, пак, 
е до би е но од ло зи со ви сок при нос 
и ка ко ре зул тат на тоа гроз је то би ло 
раз вод не то.

На ре ден че кор е зе ма ње то гол тка 
ви но во уста та, ко ја ни ка ко не тре ба 
да се ис пие, ту ку тре ба да се раз лее 

до си те цен три за вкус на 
ја зи кот. На са ми от врв на 
ја зи кот е ло ци ран цен та-
рот за сла док вкус, мал ку 
по до лу од две те стра ни 
се ло ци ра ни цен три те за 
сол, а уште по до лу од две-
те стра ни на ја зи кот се 
ло ци ра ни цен три те за ки-
се лост. На ко ре нот од ја зи-
кот е ло ци ран цен та рот за 
гор чи на. Со раз ле ва ње то 
на ви но то до си те се тил ни 
цен три за вкус се до би ва 
ин фор ма ци ја за не го ва та 
тек сту ра, пол ност, пи вкост 
и хар мо нич ност. По тоа ви-
но то се плу ка и сил но се 
вди шу ва воз дух во уста та. 
Ова се на ре ку ва ре тро на-
за лен впе ча ток на ви но то 
и ду ри се га мо же да се да-

де мис ле ње и оцен ка за ви но то со 
по ен ти ра ње.

По сто јат по ве ќе си сте ми на по ен-
ти ра ње, кои во прин цип се раз ли ку-
ва ат за ма кси мал ни от број по е ни 
што се да ва ат за по е ди неч ни осо-
би ни, ка ко и по вкуп ни от број по е ни 
што ед но ви но мо же да ги до бие.
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На че ти ри ки ло ме три од Ох-
рид, ме ѓу Га ли чи ца и Охрид-
ско Езе ро, се на о ѓа хо те лот 
„Бе тон“. По ста вен ка ко да 

ги спо ју ва под нож је то на пла ни на та 
и езер ско то крај бреж је, хо те лот оваа 
лет на се зо на ја отво ри со 68 дво кре-
вет ни и четири ед но кре вет ни со би и 
два го ле ми апарт ма ни. Тра ди ци ја та 
за пре стој и ле ту ва ње на ор га ни зи ра-
ни гру пи про дол жи и го ди на ва, од 20 
април, и ќе трае сѐ до сре ди на та на 
октом ври. За ин ди ви ду ал ни ту ри стич-
ки по се ти хо те лот е отво рен од 15 ју ли 
до 15 август, што го отс ли ку ва не го ви-
от се зон ски ка ра ктер.

- Це ни те во оваа се зо на се 900 
де на ри за но ќе ва ње со по ја док, во 
со ба со пог лед на езе ро, 1.140 де на-
ри за по лу пан си он и 1.280 де на ри за 
полн пан си он. Со би те со пог лед на 
пла ни на се 790 де на ри за но ќе ва ње 
со по ја док, 940 де на ри за по лу пан си-
он и 1.080 де на ри за полн пан си он. 
Хотелот има сопствен паркинг и по-
себно кафуле на плажа. Ре зер ва ции 
за гру пи и за по е дин ци мо жат да се 
на пра ват на тел. број 046 /277-366 
- ве ли Љу бен Та не ски, упра ви тел на 
хо те лот „Бе тон“.

Хо тел ски от ре сто ран, поз нат и приз-
на ен по врв но под го тве на та хра на, е 
со ка па ци тет од 200 го сти. Умеш но е 
из ве ден да про дол жу ва со те ра са, ко
ја, пак, се спо ју ва со го лем парк, а во 
хо те лот има и спе ци ја ли зи ра на са ла 
со ка па ци тет до 100 го сти.
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Одмориопуштање
набреговитена
македонскиотбисер

ХОТЕЛ „БЕТОН“ 
ВО ОХРИД

Хо тел ски от ре сто ран, 
поз нат и приз на ен по 
врв но при го тве на та 
хра на, е со ка па ци тет 
од 200 го сти. Умеш но е 
из ве ден да про дол жу ва 
со те ра са, ко ја, пак, 
се спо ју ва со го лем парк



Пи ла те сот зна чи тел но го ме ну ва изг ле дот на ва ше то те ло, соз да вај ќи ви то те ло со 
за тег на ти бу то ви и со ра мен сто мак. Со веж ба ње се учи на до бро др же ње и ед но-
став ни, гра ци оз ни дви же ња. Пи ла те сот ги по вр зу ва ду хот и те ло то. 
- Со веж ба ње то ста ну ва те свес ни за сво е то те ло и за тоа ка ко да ги кон тро ли ра те 
не го ви те дви же ња. Пи ла тес мо же да пра кти ку ва се кој, без раз ли ка на по лот и на 
го ди ни те - ве ли ин стру ктор ка та Ри та Чо кре ва. 
Таа ни изд вои не кол ку веж би што се ед но став ни за из ве ду ва ње во до маш ни ус ло ви. 
Веж би те се по вто ру ва ат онол ку па ти кол ку што тоа го доз во лу ва ва ше то те ло.

РитаЧокрева,
инструкторка

Се по ткре ва ме на ла ктот, 
со дру га та ра ка оди ме 
на кај ста па ла та, 
а но зе те ги кре ва ме

ПИЛАТЕС
ЗАТЕГНАТОТЕЛО,ВЕДАРДУХ

Ги ви тка ме и ис пра ва ме 
но зе те во ко ле на та, со прав 
грб и отво ре ни ста па ла 

Ја пре фр ла ме 
ед на та но га врз 
дру га та и клек ну ва ме

Но га та е на стра на и е по ткре на та, 
а исто та ка и ра ка та. Со длан ка та 
го до пи ра ме ста па ло то
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Со спо е ни но зе (ко ле на та 
не тре ба да одат пред 
ста па ла та) клек ну ва ме 
со гра ди те на на пред






