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Да се во ве де 
но ва ме то да, 
осо бе но во 
ме ди ци на та, е 
сло жен, долг и 
ма ко тр пен про
цес. Тоа, ве лат 
ле ка ри те, ба ра 
мно гу зна е ње, 
но ви ве шти ни, 
до пол ни тел на 
енер ги ја, вни ма
тел ност. Но, од 
дру га стра на, 
жел ба та да се 
по мог не и да се 
усре ќи не кој е 
над сè. Нај но ва 
по твр да за ус пе
хот е ра ѓа ње то на 
бе бе по ин ви трооп ло ду ва ње со за мрз
на та јај цекле тка во „РеМе ди ка“.

Ус пе хот не тре ба са мо да се слу чи и 
да вле зе во исто ри ја та, до да ва ат, ту ку 
тре ба да ста не и се којд не вие, ру ти на. 
Со иста та ме то да на пат се уште не кол ку 
бе би ња, а таа зна чи нов жи вот.

Ова е уште ед на од ни за та ус пеш ни 
че ко ри со кои пр ва та при ват на оп шта 
бол ни ца ги по ме сту ва гра ни ци те и стои 
ра мо до ра мо со свет ски те ме ди цин ски 
цен три. 

Во но ви от број на „Ре ви та“ пре не сов ме 
ка ко до вче ра не воз мож но то ста ну ва 
ре ал ност, би тка та со бо ле ста пре рас ну
ва во по бе да и ка ко по лес но да се из бо
ри ме со пре диз ви ци те на се којд не ви е то. 
Искус тва та ни ги пре не соа оние што 
до ка жу ва ат де ка кра јот на до се гаш но то 
е са мо по че ток на утреш но то. 

За ус пе си те на ле ка ри те, спор ти сти те, 
гра ди те ли те..., кои се за си те нас, наз
дра ву ва ме со ча ша ма ке дон ско ви но, 
за ки те но со свет ски ти ту ли и ме да ли.

За почеток...
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Пр во то бе бе од смрз на та јај-
це-кле тка во Ма ке до ни ја 
е ро де но во „Ре-Ме ди ка“. 
Пр ва та при ват на оп шта 

бол ни ца пос лед ни те три го ди ни ги 
по све ти на во ста но ву ва ње и на по-
стап ка та за смрз ну ва ње и чу ва ње 
јај це-кле тки за ин ви тро-оп ло ду ва ње. 
Пред не кол ку ме се ци ток му по по-
стап ка за ве штач ко оп ло ду ва ње со 
смрз на та јај це-кле тка се ро ди жен-
ско бе бе те шко 3 ки ло гра ми и 670 
гра ма, дол го 51 сан ти ме тар. Бе бе то 
на пре ду ва од лич но.

Смрз на та та јај це-кле тка ед на го ди-
на би ла чу ва на во со фи сти ци ра на-
та ла бо ра то ри ја на бол ни ца та, пр ва 
сер ти фи ци ра на и акре ди ти ра на за 
ин ви тро-фер ти ли за ци ја на Бал ка нот, 
во спе ци јал ни кон теј не ри на тем пе-
ра ту ра од -196 Цел зи у со ви сте пе ни, 
по стиг на та со те чен азот. Ме то да та за 
за мрз ну ва ње или кри о пре зер ва ци ја 
е тех но ло ги ја при ко ја јај це-кле тки те 
од јајч ни ци те на же на та се пун кти ра-
ат, за мрз ну ва ат и чу ва ат. По доц на, 
ко га же на та ќе би де под го тве на за 
бре ме ност, тие се од мрз ну ва ат, оп-

ло ду ва ат и до би е ни те ем бри о ни се 
транс фе ри ра ат на зад во ма тка та. 

ДОСТИГНУВАЊА

Проф. д-р Гли гор Ди ми тров, шеф 
на од де лот ги не ко ло ги ја и аку шерс-
тво во „Ре-Ме ди ка“, ин фор ми ра 
де ка, по крај оваа ус пеш но за вр ше-
на бре ме ност, оче ку ва ат ра ѓа ње на 
уште не кол ку бе би ња, зач на ти со ин 
ви тро со смрз на та јај це-кле тка. 

- Бол ни ца та го за о кру жу ва про це-
сот на кри о пре зер ва ци ја на га ме ти 

и ем бри о ни, ка ко по ну да на сво и те 
па ци ен ти за ин ви тро-фер ти ли за ци ја. 
За о кру жу вај ќи го овој про цес, им да-
ва ме мож ност на на ши те па ци ен ти 
да ги чу ва ат сво и те јај це-кле тки, ка
де што за тоа по сто јат ме ди цин ски 
ин ди ка ции - ве ли д-р Ди ми тров.

Тој об јас ни де ка ус пе хот е ре зул тат 
на не кол ку го ди шен на пор на ем бри-
о ло зи те во бол ни ца та.

- Осо бе но сум горд на ти мот, за што 
во пос лед ни те не кол ку го ди ни ус пеа 
да ги до стиг не ре зул та ти те на европ-
ски те и на свет ски те цен три за кои 
осо бен проб лем бе ше смрз ну ва ње 
јај це-кле тки. Да се смрз нат спер ма-
то зо и ди и ем бри о ни не е осо бе но 
те шко де не ска. Но во це ли от свет 
проб лем бе ше смрз ну ва ње то на јај-
це-кле тки те по ра ди нив на та фра гил-
ност - ре че д-р Ди ми тров.

ВРВЕН ТИМ

Доц. д-р Зо ран Пе та нов ски, шеф 
на цен та рот за аси сти ра на ре про-
дук ци ја во „Ре-Ме ди ка“, ве ли де ка 
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По по стап ка за ве штач ко оп ло ду ва ње со смрз на та 
јај це-кле тка во „Ре-Ме ди ка“ се ро ди жен ско бе бе те шко 
3 ки ло гра ми и 670 гра ма, дол го 51 сан ти ме тар. Бе бе то 
на пре ду ва од лич но, об ја ви ме ди цин ски от тим. По крај 
оваа ус пеш но за вр ше на бре ме ност, се оче ку ва ра ѓа ње 
на уште не кол ку бе би ња зач на ти со ин ви тро со 
смрз на та јај це-кле тка

ПР ВО БЕ БЕ ОД СМРЗ НА ТА ЈАЈ ЦЕ-КЛЕ ТКА ВО МА КЕ ДО НИ ЈА

Рамодорамо
сосветскитецентри
заинвитро



во ве ду ва ње то на ме то да та на бр зо 
за мрз ну ва ње јај це-кле тки е са мо ед
на од ни за та но ви ме то ди што пос-
лед ни ве го ди ни беа во ве де ни во 
цен та рот. 

- Цел та не ни е да би де ме пр ви 
во не што, ту ку на на ши те кли ен ти 
да им овоз мо жи ме ви со ко про фе-
си о нал на ус лу га во ре ша ва ње то на 
сте ри ли те тот. За тоа ги има ме си те 
пре дус ло ви. Има ме ви со ко со фи сти-
ци ра на опре ма, еду ци ран пер со нал 
и со вре ме ни про то ко ли на ра бо та. 
Ги не ко ло зи те се не ка ко нај екс по-
ни ра ни, гле да но од ас пект на ко му-
ни ка ци ја та со па ци ен ти те, но без 
до бар тим зад се бе не ма врв ни ре-
зул та ти - ве ли тој. 

Ме ди цин ски те се стри се вре мен-
ски нај дол го со па ци ен ти те за вре ме 
на по стап ка на ин ви тро.

- Нив ни от про фе си о на ли зам се по-
драз би ра, но ме не лич но ме пра ви 
сре ќен ко га го гле дам за ем ни от по-
зи ти вен флу ид што по стои во ко му ни-
ка ци ја та со па ци ен ти те. На ши от тим 
е ком би на ци ја на искус ни и та лен-
ти ра ни ем бри о ло зи, кој ќе на пра ви 
ви стин ска експ ло зи ја во ем бри о ло-

ги ја та во на ред ни ве не кол ку го ди ни. 
Ем бри о ло зи те се со сер ти фи кат на 
Европ ска та асо ци ја ци ја за ху ма на 
ре про дук ци ја - ве ли д-р Пе та нов ски. 

Цен та рот, до да де, е еден од пом ла-
ди те од де ли во бол ни ца та и поч нал 
со проб на ра бо та есен та 2006 го ди-
на, а во 2007 го ди на про дол жил со 
по сто ја но функ ци о ни ра ње. 

- Во овој пер и од има ме на пра ве-
но над 4.000 ин ви тро-оп ло ду ва ња, 
по ро де ни се над 1.500 бе би ња. Са-

кам да ја истак нам уло га та на си те 
во ти мот, за тоа што дла бо ко сум уве-
рен де ка са мо до бро вком по ни ран, 
обу чен и пред сѐ ком па ктен тим во 
оваа об ласт мо же да по стиг не врв-
ни ре зул та ти. Впро чем, де ка сме на 
ви стин ски от пат до каз се сѐ по го ле-
ми от број па ци ен ти со овој проб лем 
што до а ѓа ат кај нас, и тоа не са мо 
од Ма ке до ни ја, окол ни те др жа ви ту ку 
и од по да леч ни де сти на ции - ве ли Пе-
та нов ски.                                        
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Олес ну ва ње на до ни ра ње то
Смрз на ти те јај це-кле тки мо же да се упо тре бат и за до на ци ја, по жел ба 

на па ци ен ти те. На тој на чин, ве ли проф. д-р Ди ми тров, на мно гу па ци ен ти 
на кои до се га по стап ка та им бе ше комп ли ци ра на, им се да ва мож ност 
да ос тва рат по род. Има мно гу же ни под 40 го ди ни на кои им се „отка-
жа ни“ јајч ни ци те. За тоа има и ред на че ка ње за до ни ра на јај це-кле тка.

- По крај ме ди цин ски те ин ди ка ции за чу ва ње сопс тве ни јај це-кле тки, 
ова мно гу ќе им по мог не на ед на ка те го ри ја же ни, за кои ние мно гу збо-
ру вав ме со Ми ни стерс тво то за здрав ство во фа за на про ме на на За ко-
нот за би о ме ди цин ско пот по мог на то оп ло ду ва ње. Ту ка се и одред би те 
што ќе овоз мо жат по лес но до ни ра ње јај це-кле тки за же ни на кои им опа-
ѓа функ ци ја та на јајч ни ци те - ве ли про фе со рот. 

Тимот на „Ре-Медика“ има направено над 4.000 инвитро-оплодувања
- Доц. д-р Зоран Петановски, проф. д-р Глигор Димитров и Даница Радеска-Казиовска
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МА ЛИГ НИ ЗА БО ЛУ ВА ЊА
Кај па ци ен тки со ди јаг но сти ци-

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

ВЕ ШТАЧ КО ОП ЛО ДУ ВА ЊЕ
Кај па ци ен тки кај кои во те кот на 

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

ОД ЛО ЖУ ВА ЊЕ НА БРЕ МЕ НО СТА
Же ни те што ја од ло жу ва ат бре-

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

 
РА НА МЕ НО ПА У ЗА

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

 
ДО НА ЦИ ЈА НА ЈАЈ ЦЕ-КЛЕ ТКИ

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

НАЈНОВИ СВЕТСКИ ПРОТОКОЛИ

М-р Ва лен ти на Со ти ро ска, ше фи-
ца на ла бо ра то ри ја та за аси сти ра на 
ре про дук ци ја и ин ви тро-фер ти ли за-
ци ја, ре че де ка таа е пр ва та акре-
ди ти ра на ла бо ра то ри ја на Бал ка нот 
и че твр та во Евро па со ин тер на ци о-
нал ни от стан дард ИСО 15189, кој ги 
по твр ду ва ква ли те тот на ра бо та та и 
ком пе тен ци ја та на ка да рот.

- Ние жи ве е ме во ед но мо дер-
но со вре ме но оп штес тво, ка де што 
свес но или не свес но ја од ло жу ва ме 
сво ја та бре ме ност од ни за при чи ни. 
Но не свес ни сме де ка со зго ле му ва-
ње то на во зра ста кај же на та до а ѓа 
до на ма лу ва ње на ква ли те тот и на 
кван ти те тот на јај це-кле тки те. Се га 
има ме мож ност на же ни те во на ша-
та др жа ва да им по ну ди ме мож ност 

да ја со чу ва ат, да ја кри о пре зер ви-
ра ат сво ја та фер тил ност и да мо же 
да го ос тва рат по томс тво то во мо-
мен тот ко га ќе по са ка ат. Тех ни ка та 

се из ве ду ва по нај но ви те свет ски 
про то ко ли. Ла бо ра то ри ја та овоз мо-
жу ва чу ва ње во стро го кон тро ли ра-
ни ус ло ви - ве ли Со ти ро ска.

Ко га мо же да се смрз нат јај це-кле тки?



Д-Р ЗО РАН КР СТА НО СКИ Чистапетка
заусловитево
„Ре-Медика“

Д-р Зо ран Кр ста но ски е 
Ма ке до нец што ве ќе 12 го-
ди ни ра бо ти во Сло вењ Гра-
дец, во во деч ки от уро ло шки 
цен тар во Сло ве ни ја, кој е 
ен до скоп ско-ла па роскоп-
ски еду ка ти вен цен тар. Во 
не го на еду ка ци ја и на обу-
ка по ми на ле мно гу уро ло зи. 
Во Ма ке до ни ја до а ѓа на 
од мор, но и за па ци ен ти те 
на пр ва та при ват на оп шта 
бол ни ца „Ре-Ме ди ка“. Та му 
глав но ги ра бо ти ме то ди те 
за ми ни мал на ин ва зив на 
хи рур ги ја во уро ло ги јата, ко
ја е ал тер на ти ва на кла сич-
ни от на чин на опе ри ра ње и 
зна чи мно гу олес ну ва ња за 
па ци ен тот

РЕ
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Д-р Кр ста но ски го срет нав-
ме по две опе ра ции во 
„Ре-Ме ди ка“. Со ед на та - 
транс у ре трал на ре сек ци ја 

на про ста та, за ед но со ти мот ин тер-
ве ни рал кај маж што по ра ди бе ниг-
ни про ме ни на про ста та, ме ѓу дру го-
то, имал и проб ле ми со мо кре ње то. 
Со дру га та опе ра ци ја бил от стра нет 
ту мор на мо чен ме ур. Со тех ни ки те 
за ми ни мал но ин ва зив на хи рур ги ја 
во уро ло ги ја, т.е. со ла па ро ско пи ја 
или ен до ско пи ја, хи рур зи те опе ри-
ра ат со по себ ни ин стру мен ти, пре-
ку ма ли ре зо ви на ко жа та, гле дај ќи 
при тоа пре ку спе ци јал ни оп тич ки 
ин стру мен ти, ка ме ра и мо ни тор. 



РЕ
ДО
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... Со ин стру мен ти те 

„се вле гу ва“ пре-
ку ма ли ре зо ви, 

не се се чат му ску ли и фас-
ции (об ви вки око лу му ску-
ли те што ги др жат цвр сти). 
Тоа, пак, зна чи де ка има 
по мал ку кр ва ве ње, по ма ла 
мож ност за комп ли ка ции и 
па ци ен тот по бр зо мо же да 
си оди до ма

- Таа прет ста ву ва ал тер на ти ва на 
кла сич ни от на чин на опе ри ра ње. Со 
ла па ро ско пи ја та или ен до ско пи ја та 
во уро ло ги ја та бу квал но сѐ мо же да 
се ра бо ти. Мо же да се из ва ди цел бу-
брег до кол ку тре ба или, пак, да се на-
пра ви пар ци јал на не фре кто ми ја по-
ра ди ту мо ри. Тоа зна чи да се из ва ди 
дел од бу бре гот и да се за чу ва дру ги от 
функ ци о на лен дел. Тоа мо мен тал но е 
тренд во све тот за па ци ен ти чи ја бо-
лест ја доз во лу ва оваа ин тер вен ци ја. 
Мо же, на при мер, да се из ва ди ци ста 
на бу бре гот, кај де ца да се от стра ни 
оште те ни от дво ен бу брег ако го има, 
или атро фич ни от дел, за дру ги от да 
оста не. 

Со ин стру мен ти те „се вле гу ва“ 
пре ку ма ли ре зо ви, не се се чат му-
ску ли и фас ции (об ви вки око лу му-
ску ли те што ги др жат цвр сти). Тоа, 
пак, зна чи де ка има по мал ку кр ва-
ве ње, по ма ла мож ност за комп ли-
ка ции и па ци ен тот по бр зо мо же да 
си оди до ма. Па ци ен тот мо же да си 
за ми не од бол ни ца ве ќе на ред ни от 

ден по опе ра ци ја та, или ден по не го. 
За хи рур гот е по ед но став но за што 
има до бра прег лед ност. Са ма та оп-
ти ка што се ко ри сти зго ле му ва за 30 
про цен ти, па мо же да се за бе ле жат и 
мно гу про ме ни на тки ва та.

Што сѐ мо же да оче ку ва ат од вас 
па ци ен ти те на „Ре-Ме ди ка“?

- Ту ка ги пра ви ме си те ла па ра скоп-
ски опе ра ции во уро ло ги ја та. Или, 
еве, ако поч не ме со бу брег, си те 
опе ра ции на бу брег, не фре кто мии, 
ед но став ни, пар ци јал ни и ра ди кал-
ни. Ра бо ти ме пи е лоп ла сти ка или сте-
но за на спо јот ме ѓу пи е ло нот и уре те-
рот. По ед но став но, тоа е про ши рен 
ка на лен си стем на бу бре гот што 
зна чи де ка исте ку ва ње то на моч та 
од бу бре гот е отеж на та, за о ста ну-
ва, па се ши ри тој ка на лен си стем и 
при ти ска на тки во то на бу бре гот што 
про ду ци ра ури на (па рен хи мот) и тој 
по сте пе но атро фи ра, сла бее. До кол-
ку дол го трае се то ова, тој бу брег ќе 
тре ба да се от стра ни. Пи е лоп ла сти ка 
обич но се пра ви кла сич но, но ние го 

ну ди ме ал тер на тив ни от ми ни мал но 
ин ва зи вен на чин со че ти ри ре за на 
ко жа та од по еден сан ти ме тар, на ме-
сто со кла си чен хи рур шки рез.

Ра бо ти ме не фро у ре те ре кто ми ја по-
ра ди ту мо ри во уре те рот (мо чо вод) и 
во пи е ло ка ли ксен си стем на бу бре-
гот. Исто та ка се пра ват имп лан та-
ции на уре тер во моч ни от ме ур кај 
ве зи ко у ре те ра лен реф лукс кај де ца 
ко га при мо кре ње се вра ќа моч та во 
бу бре гот. Тоа се слу чу ва при вро де-
на ма а на или, пак, ако има сте но за, 
стес ну ва ње.

Да ли овие ме то ди мо же да се ко-
ри стат до кол ку ста ну ва збор за рак 
на про ста та?

- Да. Нај чест кар ци ном кај ма жи 
е кар ци но мот на про ста та. Ко ри сти-
ме ми ни мал но ин ва зи вен ме тод за 
ва де ње про ста та со за чу ву ва ње на 
нер ви те. Тоа се пра ви кај ма жи што 
сѐ уште се по тент ни, а и кај кои по-
стои мож ност за ва ква ин тер вен ци ја 
по ра ди са ма та ма лиг на бо лест. 

Ко га ве ќе го спо ме нав ме овој 
кар ци ном, са кам да по тсе там де ка 
ма жи те по 40-та го ди на од жи во тот 
мо ра ре дов но да одат на уро ло шки 
прег лед. 

За до вол ни ли сте од ти мот со кој 
ра бо ти те и со опре ма та и ус ло ви те 
за ра бо та?

- За до во лен сум од ти мот. За апа-
ра ту ра та, опре ма та и за ус ло ви те да-
вам чи ста пе тка.

Што нај че сто ра бо ти те во Сло ве-
ни ја?

- Обич но ра бо там уро он ко ло ги ја и 
хи рур ги ја на пе нис (искри ву ва ње - 
кор по роп ла сти ки и уре троп ла сти ки), 
ка ко и проб ле ма ти ка кај ма жи те бе-
ниг на про ста тич на оп струк ци ја.
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Камчиња
вожолчката

По ло ви на од кам чи ња та не 
пре диз ви ку ва ат ни ка кви 
симп то ми и тие се на ре-
че ни мир ни кам чи ња. Но 
пре о ста на ти те 50 от сто се 
актив ни и пре диз ви ку ва-
ат мно гу ка ра кте ри стич ни 
те го би при сво е то по ме сту-
ва ње, а исто вре ме но пре-
диз ви ку ва ат мно гу се ри оз-
ни комп ли ка ции

Кал ку ло за та на жолч но то 
ќе се е без сом не ние нај че-
ста хи рур шка бо лест на хе-
па то би ли јар ни от тракт (црн 

дроб и жолч ни па ти шта). Иа ко не ма 
точ ни ста ти стич ки по да то ци за че-
сто та та на би ли јар на та кал ку ло за кај 
нас, се сме та де ка се кој пет на е сет ти 
маж и се ко ја де сет та же на бо ле ду ва-
ат од ка мен чи ња во жолч но то ќе се. 

Нај че сто проб ле мот со кам чи ња та 
во жолч ка та се ре ша ва со опе ра ци-
ја. За да му се олес ни на па ци ен тот, 
а не го во то за креп ну ва ње да би де 
по бр зо, д-р Ма не Ха џи Ман чев, аб-
до ми на лен хи рург во „Ре-Ме ди ка“, 
об јас ну ва де ка во бол ни ца та се ра-
бо ти ме то да со ко ја жолч но то ќе се 
се от стра ну ва пре ку хи рур шки отвор 
го лем са мо 2,5 сан ти ме три.         
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Кал ку ло за та ре тко се ја ву ва во пер-
и о дот пред пу бер те тот, но ко га по стои, 
фре квен ци ја та е иста и кај два та по
ла. Же ни те мно гу по че сто за бо лу ва ат 
од ма жи те до пер и о дот на ме но па у-
за, а по тоа раз ли ка та се на ма лу ва. 
Функ ци и те на жолч но то ќе се и на 
жолч ни те ка на ли тре ба да се раз-
ли ку ва ат од фи зи о ло шки ас пект, 
од нос но ап сорп ци ска и мо тор на 
функ ци ја. Та ка, кон цен тра ци ја та на 
жолч ка та и ап сорп ци ја та на во да-
та и на еле ктро ли ти те во жолч но то 
ќе се, од нос но жолч ни те со ли, има ат 
мно гу го ле ма уло га при одр жу ва ње 
во рас твор ли ва со стој ба на мас ни-
те кап ки и кри ста ли те на хо ле сте-
ро лот и со тоа се спре чу ва нив но 
се ди мен ти ра ње во об лик на ка мен-
чи ња. Во мо тор на та функ ци ја на 
жолч но то ќе се, пак, раз ли ку ва ме две 
фа зи: пол не ње и не го во праз не ње. 
- Пол не ње на жолч но то ќе се е па си вен 
фе но мен, кој се слу чу ва се ко гаш ко га 
при ти со кот во не го е по ни зок од при-
ти со кот во глав ни от жол чен ка нал, т.е. 
ко га е за тво рен Оди е ви от сфин ктер. 
Ко га не ма хра на во два на е сет па лач-
но то цре во, при ти со кот во ни во на 
Оди е ви от сфин ктер из не су ва 12-15 
сан ти ме три во ден столб, во хо ле до хот 
(гла вен жол чен пат) 10-12 сан ти ме-
три во ден столб, а во са мо то жолч но 
ќе се под 10 сан ти ме три во ден столб. 
Оваа раз ли ка на при ти со ци овоз мо-
жу ва па сив но пол не ње на жолч но то 
ќе се - об јас ну ва д-р Ха џи-Ман чев. 
Праз не ње то на жолч но то ќе се во хо-
ле до хот и ду о де ну мот е актив на мо-
тор на функ ци ја, ко ја поч ну ва со кон-

трак ци ја на му скул ни те влак на на 
жолч но то ќе се, при што при ти со кот во 
не го се зго ле му ва од 10 на 25 сан ти-
ме три во ден столб и се за вр шу ва со 
истис ну ва ње жолч ка во глав ни от из-
во ден ка нал.

На ши от со го вор ник об јас ну ва де ка 
де бе ли на та ја зго ле му ва нак ло не то-
ста за по ја ва на би ли јар на кал ку ло за. 

- Кро но ва та бо лест исто та ка е фа-
ктор и 40 от сто од овие бол ни има ат 
и би ли јар на кал ку ло за. Ме ѓу фа кто-
ри те се вбро ју ва ат и ди ја бе тес ме ли-
тус, не кои бо ле сти на хи пер ли пе мии 
(тип IV), ка ко и не ра ци о нал на ис хра-
на бо га та со хо ле сте рол - ве ли тој. 

КОИ СЕ ЗНАЦИТЕ НА БОЛЕСТА?
 

Око лу 50 от сто од кам чи ња та не 
пре диз ви ку ва ат ни ка кви кли нич ки 
симп то ми и тие се на ре че ни мир-
ни кам чи ња. Нај че сто се откри ва ат 
слу чај но (при ренд ген ски ис пи ту-
ва ња или при ау топ сии). Ва кви те 
мир ни кам чи ња нај че сто се цвр сти. 
Пре о ста на ти те 50 от сто од кам чи-
ња та се актив ни и пре диз ви ку ва ат 
мно гу ка ра кте ри стич ни те го би при 
сво е то по ме сту ва ње, а исто вре ме-

но пре диз ви ку ва ат мно гу се ри оз ни 
комп ли ка ции. По ме сту ва ње на кам-
чи ња та кон вра тот на жолч но то ќе се 
и вле гу ва ње то во хо ле до хот пре диз-
ви ку ва и хи дропс на жолч но то ќе се, 
оп стру ктив на жол ти ца и глав ни кли-
нич ки симп то ми вр за ни со кам чи ња-
та во жолч но то ќе се - би ли јар ни ко ли-
ки (бол ки). Глав ни ка ра кте ри сти ки на 
кли нич ка та сли ка се на па ди на бол ки 
под са ми от де сен ре брен лак, кои се 
ши рат по дол жи на та на ме ѓу ре бре ни-
те нер ви на дес на та стра на под дес-
на та пле шка, а мно гу че сто и во дес-
но то ра мо. Бол ки те се пре диз ви ка ни 
од по ме сту ва ње то на кам чи ња та и 
спа зам на маз на та му ску ла ту ра на 
жолч но то ќе се и на глав ни от из во ден 
ка нал. 

- Бол ки те че сто се прос ле де ни со 
зго ле ме на тем пе ра ту ра, ле у ко ци-
то за, по вра ќа ње. Тра ат обич но не-
кол ку ча са и нај че сто по пу шта ат по 
при ме на на ле ко ви, спаз мо ли ти ци и 
анал ге ти ци. По ја ва та на жол то пре-
бо ју ва ње на бел ки те на очи те и на 
ко жа та ја от стра ну ва по тре ба та за 
ди фе рен ци јал на ди јаг но за на бол ка-
та, за тоа што со си гур ност се знае 
де ка е од би ли јар но по тек ло. Бол ки те 
нај че сто поч ну ва ат по оби лен оброк 
(ма сти, јај ца), но и по по го лем фи-
зич ки и пси хич ки на пор. Во те кот на 
на па дот па ци ен тот чув ству ва бол ка 
при до пир со ра ка во сред ни от го рен 
дел на сто ма кот и под дес ни от ре брен 
лак - об јас ну ва д-р Ха џи Ман чев.  
Че сто па ти по сто јат и те го би ка ко на-
ду е ност, ис пу шта ње га со ви, та па 
бол ка во сред ни от го рен дел на сто-
ма кот, ки се ли ни, а по не ко гаш мо же 
да би дат прос ле де ни со ја ко по дриг-
ну ва ње. Бо ле ста мо же да пре диз ви ка 
и не во о би ча е ни симп то ми, ка ко гла-
во бол ка (ми гре на), рев мат ски бол ки 
во пре де лот на вра тот, гр бот и згло бо-
ви те.

Комп ли ка ции на би ли јар на та кал-
ку ло за се: хи пер кал ци би ли ја и пор-
це лан ско жолч но ќе се, акут но вос па-
лу ва ње на жолч но то ќе се, би ли ја рен 
аку тен пан кре а ти тис, сте но зи рач ки 
се кун да рен па пи ли тис, ми гра ци ја на 
би ли јар ни те кон кре мен ти и хо ле до хо-
ли ти ја за, би ли о ди ге стив на фи сту ла и 
иле ус ка ко ре зул тат на би ли ја рен кон-
кре мент. Ка ко мно гу ре тка со стој ба, 
при дол го трај на круп на кал ку ло за, мо
же да се по ја ви кар ци ном на жолч но-
то ќе се (0,1 от сто).

ХИ
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Во де неш но вре ме ре чи-
си се ко ја жолч ка се опе ри ра 

ла па ро скоп ски, а единс тве но 
во „Ре-Ме ди ка“ е мож но оваа 

ин тер вен ци ја да се из ве де пре-
ку еден отвор со го ле ми на од 

2,5 см, кој се пра ви на са ми от 
па пок, при што се от стра ну ва 

це ло то жолч но ќе се
д-р Ма не Ха џи Ман чев, 

аб до ми на лен хи рург
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ЛЕКУВАЊЕ НА КАЛКУЛОЗАТА
Ко га ста ну ва збор за ка мен во жолч ка та, за хи рур зи те се нај важ ни анам не за та и кли нич ка та сли ка, кои збо-

ру ва ат за хо ле ли ти ја за та. Тие, об јас ну ва д-р Ха џи Ман чев, тре ба да се по твр дат со при ме на на две клуч ни ди-
јаг но стич ки ме то ди: ул тра со но гра фи ја (ехо) на цр ни от дроб и на жолч ни те па ти шта, ен до скоп ска ре тро град на 
хо лан ги о пан кре а то гра фи ја (ЕРЦП), по ткре-
пе ни со по треб ни ла бо ра то ри ски ана ли зи. 
Ле ку ва ње то на би ли јар на та кал ку-
ло за, ве ли до кто рот, мо же да би де 
ме ди ка мен тоз но и хи рур шко. Ме-
ди ка мен тоз но то ле ку ва ње е „ре зер-
ви ра но“ за по ста ри те лу ѓе, кај кои по-
стои опас ност од хи рур шка ин тер вен ци ја. Тоа се 
по ка жа ло ка ко не це лис ход но, дол го трај но и хе па то то ксич но. 
- Нај че сто се од лу чу ва ме за хи рур шко ле ку ва ње. При тоа се пра ви 
комп лет но ва де ње на жолч но то ќе се (хо ле ци сте кто ми ја). По сто јат две 
ме то ди на ва де ње на жолч но то ќе се. Ед на та е кла сич на (со хи-
рур шки рез), а дру га та ла па ра скоп ска со по ста ву ва ње три-
че ти ри ма ли отво ри низ кои се от стра ну ва це ло то жолч-
но ќе се. Во де неш но вре ме ре чи си се ко ја жолч ка се 
опе ри ра ла па ро скоп ски, а единс тве но во „Ре-Ме ди-
ка“ е мож но оваа ин тер вен ци ја да се из ве де пре ку 
еден отвор (Singl Port Cholecystectomy) со го ле ми на 
од 2,5 см, кој се пра ви на са ми от па пок, при што се 
от стра ну ва це ло то жолч но ќе се - ве ли д-р Ха џи Ман чев.
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ВАТС, или ви де о а си сти рач ка 
то ра ко ско пи ја, е ен до скоп-
ски ме тод, а при не го во то 
из ве ду ва ње по се бен апа-

рат, ен до скоп, се вне су ва во град-
на та праз ни на и пре ку ви де о ка ме ра 
и екран хи рур гот мо же да из ве ду ва 
нај раз лич ни ди јаг но стич ки и те ра-
пи ски про це ду ри. Овој ме тод, об јас-
ну ва проф. д-р Ан дре ја Ар сов ски, 
то ра ка лен хи рург во „Ре-Ме ди ка“, 
при па ѓа во гру па та ми ни мал но ин ва-
зив ни про це ду ри што во пос лед ни ве 
30 го ди ни дра ма тич но го ме ну ва ат 
прин ци пот на ра бо та во од нос на ди-
јаг но сти ка та и опе ра тив ни от трет ман.

Операциивоградниоткошбезрезовизапобрзооздравување
„Ре-Ме ди ка“ ја по се ду ва нај со вре ме на та апа ра ту ра 
за из ве ду ва ње ви де о а си сти рач ка то ра ко ско пи ја, 
а таа спа ѓа во ру тин ски те ин тер вен ции, кои ре дов но 
ги из ве ду ва ви со ко о бу че ни от ле кар ски тим. 
Овие ин тер вен ции зна чат мно гу олес ну ва ња за 
па ци ен тот, по мал ку бол ка, по мал ку тро шо ци за не го, 
мно гу по бр зо за креп ну ва ње и по мал ри зик за ин фек ции 
во спо ред ба со тра ди ци о нал ни те ме то ди на опе ри ра ње



„Ре-Ме ди ка“ ја по се ду ва нај со вре-
ме на та апа ра ту ра за из ве ду ва ње на 
ВАТС, а таа спа ѓа во ру тин ски те ин-
тер вен ции што ре дов но ги из ве ду ва 
ви со ко о бу че ни от ле кар ски тим. 

ПОМАЛ РИЗИК ЗА ИНФЕКЦИИ, 
БРЗО ЗАКРЕПНУВАЊЕ

- Тра ди ци о нал но, во то ра кал на та хи-
рур ги ја се ко ри стат хи рур шки ре зо ви 
(то ра ко то ми ја) дол ги од 10 до 20 сан-
ти ме три. Ме то ди те со ВАТС со де ка ди 
до ка жа ле де ка се овоз мо жу ва ефе кти-
вен при стап до ор га ни те во град на та 
праз ни на, а па ци ен ти те до бро ги под-

не су ва ат. При из ве ду ва ње то на овие 
кла сич ни хи рур шки ре зо ви се рас ло-
ју ва ат му ску ли те, се ко ри стат и спе-
ци јал ни ре тра кто ри при кои мо же да 
на ста нат по вре ди и наг ме чу ва ња на 
ре бра та - ве ли про фе со рот. 

Ток му по ра ди ова, па ци ен ти те што 
се опе ри ра ат тра ди ци о нал но има ат 
по сил на по сто пе ра тив на бол ка, ко ја 
мо же да трае и до 6 не де ли, отеж на-
то ди ше ње, зго ле мен ри зик од ин-
фек ции, нив ни от пре стој во бол ни ца 
по ра ди тоа е по долг, а по треб но е и 
по дол го вре ме за да се вра тат на се-
којд нев ни те актив но сти.

- При ВАТС, ка ко и при се ко ја дру га 
про це ду ра, по треб ни се си те пре до-
пе ра тив ни ис ле ду ва ња и ане сте зи-
о ло шка про це на, по што па ци ен тот 
се опе ри ра во оп шта ане сте зи ја со 
ко ри сте ње дво лу ми на лен бло кер ту-
бус. На опе ра тив на та ма са се по ста-
ву ва да ле жи на здра ва та стра на од 
град ни от кош со по диг на та ра ка. Во 
за вис ност од ин ди ка ци ја та за опе-
ра ци ја, нај че сто се пра ват од 2 до 4 
ма ли ре за, од 2 сан ти ме три, кои се 
на ре ку ва ат „пор то ви“. Ин ци зии се 
пра ват по ме ѓу ре бра та, при што не 
се рас це ку ва ат му ску ли те и по ма ли 
се оште ту ва ња та на ре бра та. Ток-
му по ра ди тоа, во по сто пе ра тив ни от 
пер и од па ци ен ти те чув ству ва ат по-
мал ку бол ка, ко ја се сми ру ва со по-
ма ла до за анал ге ти ци, ди ше ње то е 
по лес но, со што ри зи кот од ин фек ци-
ја е по мал - об јас ну ва д-р Ар сов ски. 

Пре сто јот во бол ни ца та на па ци ен-
тот се скра ту ва на 2-4 де на, по што 
па ци ен ти те се вра ќа ат вед наш на 
се којд нев ни те актив но сти. Та ка се 
на ма лу ва ат и бол нич ки те тро шо ци.

ГОЛЕМИ МОЖНОСТИ ЗА ИНТЕРВЕНЦИИ

Опе ра ци и те што тра ди ци о нал но се 
из ве ду ва ле со то ра ко то ми ја, де нес 
се пра ват со ВАТС, а ту ка се вклу-
че ни и ни за ди јаг но стич ки ме то ди. 
Та ка, мо же да се из ве дат би оп си-
ја за ди јаг но сти ка на бе ло дроб ни, 
пле врал ни и ме ди ја сти нал ни за бо-
лу ва ња, де кор ти ка ци ја кај ем пи ем 

(гној во град на та праз ни на), трет ман 
при по вто ру вач ки пле врал ни из ли-
ви од раз лич но по тек ло со пле вро-
де за (сле пу ва ње на два та ли ста на 
пле вра та), спон тан пнев мо то ракс, 
LVRS (Lung Volume Resection Surgery 
- ре сек ци ја на пре го лем во лу мен на 
бе ли те дро бо ви) кај ем фи зем, ре-
сек ции со ко ри сте ње ен до степ лер 
(ме ха нич ки шев) кај ту мо ри на бел 
дроб или ме ди ја сти нум, то ра кал на 
сим па те кто ми ја при хи пер хи дро за 
(зго ле ме но по те ње) и дру го.

- Комп ли ка ци и те што мо же да се 
ја ват се ре тки и иск лу чи тел но ре тко 
мо же да се по се ри оз ни. Се ка ко, за 
тоа се по треб ни со од вет на еду ка ци-
ја и тре нинг на хи рур гот и на це ла та 
еки па, ка ко и по сто е ње на со од вет-
на опре ма и по трош ни ма те ри ја ли - 
ве ли на ши от со го вор ник.
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Операциивоградниоткошбезрезовизапобрзооздравување

Тра ди ци о нал но, во то ра кал на та 
хи рур ги ја се ко ри стат хи рур шки 
ре зо ви (то ра ко то ми ја) дол ги од 

10 до 20 сан ти ме три. Ме то ди-
те со ВАТС со де ка ди до ка жа ле 

де ка се овоз мо жу ва ефе кти вен 
при стап до ор га ни те во град-
на та праз ни на, а па ци ен ти те 

до бро ги под не су ва ат
проф. д-р Ан дре ја Ар сов ски, 

то ра ка лен и ва ску ла рен хи рург

Пред операција и 
салата и хирургот 

детално се подготвуваат за 
пречек на пациентот



На пре до кот на тех но ло ги ја та 
е еден од нај важ ни те фа-
кто ри во ме ди ци на та, но 
по сто јат сег мен ти ка де што 

тој на пре док не ја игра глав на та уло-
га, ту ку дви га тел на ле ку ва ње то е чо-
веч ки от фа ктор. Ед на та ква об ласт е 
по ја ва та на ра ни те по сто пе ра тив ни 
бе ло дроб ни комп ли ка ции, ве ли д-р 
Бран ко Пе тров ски, ане сте зи о лог во 
„Ре-Ме ди ка“. Ане сте зи о ло шки от тим 
уште пред опе ра ци ја та пре зе ма сѐ 
да не дој де до та кви комп ли ка ции, 
а до кол ку на ста нат, да се из ле ку ва ат 
што по бр зо и по е фи кас но.

ОПАСНОСТ ОД ВОСПАЛЕНИЕ 
НА БЕЛИТЕ ДРОБОВИ

За ста пе но ста на бе ло дроб ни те 
комп ли ка ции се дви жи од 5 до 45 от-
сто, во за вис ност од здрав стве на та 
со стој ба на па ци ен тот и од ти пот на 
хи рур шка та ин тер вен ци ја. До кол ку 
не се пре ве ни ра, ре зул та ти те се ви-
со ка стап ка на за бо лу ва ње и зго ле-
ме на смрт ност, со го ле ми тро шо ци 
за ле ку ва ње. Нај че ста комп ли ка ци ја 
е по ја ва та на ате ле кта зи, ко ја, до-
кол ку не се тре ти ра, ре чи си се ко гаш 
пре диз ви ку ва се ри оз ни на ру шу ва-

ња на бе ло дроб на та функ ци ја, од-
нос но вос па ле ние на бе ли от дроб.

Ате ле кта зи те, ве ли д-р Пе тров ски, 
нај че сто на ста ну ва ат во пр ви те три 
де на по опе ра ци ја та и прет ста ву ва-
ат ко лапс на ал ве о ли те во бе ло дроб-
ни те кри ла, нај че сто во бли зи на та на 
ди ја фраг ма та. Тоа се слу чу ва по ра ди 
хи по вен ти ла ци ја, од нос но пли тко ди-
ше ње ко га се вне су ва по мал ку воз-
дух при вди шу ва ње.

- При нор мал но ди ше ње ние не-
свес но по вре ме но дла бо ко вди шу-
ва ме, со што ги одр жу ва ме отво ре ни 
ба зал ни те де ло ви на бе ло дро би е то. 
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Заштитаодателектази
најчеститебелодробни
компликации

По ја ва та на ате ле кта зи е нај че ста бе ло дроб на комп ли-
ка ци ја, ко ја без трет ман ре чи си се ко гаш пре диз ви ку ва 
вос па ле ние на бе ли от дроб. Ане сте зи о ло шки от тим уште 
пред опе ра ци ја та пре зе ма сѐ за да не дој де до та кви 
комп ли ка ции, а до кол ку на ста нат, да се из ле ку ва ат што 
по бр зо и по е фи кас но



Овој ме ха ни зам е по тис нат при оп-
шта та ане сте зи ја, па за тоа во ба зич-
ни те де ло ви на бе ли те дро бо ви, на 
кра јот на по дол ги те опе ра ции, се ко-
гаш има одре ден сте пен на ате ле кта-
зи што се над ми ну ва со раз ду ву ва-
ње на бе ли те дро бо ви на кра јот на 
опе ра ци ја та - об јас ну ва до кто рот.

РИЗИК-ФАКТОРИ И 
СПРЕЧУВАЊЕ КОМПЛИКАЦИИ

Но пре диз вик е, ве ли на ши от со го-
вор ник, ка ко да се спре чи на ста ну-
ва ње то на ате ле кта зи те по опе ра ци-
ја та, кои се ја ву ва ат ка ко ре зул тат на 
след ни те фа кто ри на ри зик:
l Ти пот на опе ра ци ја та (кај кла-

сич на та хи рур ги ја, кол ку се опе ри ра 
поб ли ску до ди ја фраг ма та, тол ку се 
по че сти рес пи ра тор ни те комп ли ка-
ции)
l Пли тко то ди ше ње по ра ди бол ки 

по опе ра ци ја та (кај аб до ми нал на-
та и град на та хи рур ги ја), што не му 
овоз мо жу ва на па ци ен тот да се на-
каш ла и дла бо ко да зе ме воз дух  
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Бе ло дроб ни те комп ли ка ции 
ди рект но го за гро зу ва ат жи во-
тот на па ци ен тот, па за тоа при 

пре до пе ра тив ни от ане сте зи о ло-
шки прег лед се об јас ну ва ка ко 

пра вил но да се пра ват рес пи ра-
тор ни те веж би и ка ко се ко ри-

стат со од вет ни те по ма га ла 
д-р Бран ко Пе тров ски,  

ане сте зи о лог

Осум го диш но 
искус тво 
со не ин ва зив на 
вен ти ла ци ја

Ако па ци ен тот не мо же да ко-
ри сти ме ди цин ски по ма га ла, 
по зи ти вен при ти сок во бе ли те 
дро бо ви се пра ви со т.н. не ин-
ва зив на вен ти ла ци ја, ко ја во 
„Ре-Ме ди ка“ ус пеш но се при-
ме ну ва над осум го ди ни. Оваа 
тех ни ка се из ве ду ва со спе ци-
ја лен апа рат и со спе ци јал но 
ди зај ни ра на ма ска, ко ја се по-
ста ву ва на ли це то на па ци ен-
тот. Па ци ен тот ди ше спон та но, 
а апа ра тот го пре поз на ва се-
кое не го во вди шу ва ње и му до-
да ва воз дух. За се то тоа вре ме 
па ци ен тот ди ше нас про ти одре-
ден от пор, со што се зго ле му ва 
сред ни от при ти сок во бе ли те 
дро бо ви и тоа ги отво ра ко ла-
би ра ни те ал ве о ли. 
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l Дол го то ле же ње во кре вет без 
че сто ме ну ва ње на по лож ба та

- На пред на та та во зраст на па ци ен-
тот
l Оп шта та ло ша здрав стве на со-

стој ба
l Пре ку мер на та те жи на, по ра ди 

ко ја има при ти сок на ди ја фраг ма та, 
а пре ку неа и на ос но ва та на бе ли те 
дро бо ви, при што е отеж на то нив но то 
ши ре ње

СИМПТОМИ И МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИКИ

Симп то ми те при по ја ва на ате ле-
кта зи се ја ву ва ат во за вис ност од 
тоа кол кав дел од бе ло дро би е то е 
за фа те но. Нај че сти те се: глад за воз-
дух со за бр за но и пли тко ди ше ње, 
за бр за на ср це ва ра бо та со по ка чен 
кр вен при ти сок, за мор и при нај мал 
на пор, по ка че на тем пе ра ту ра и ци-
ја но за, од нос но по мо дру ва ње на ко-
жа та по ра ди не до вол но кис ло род во 
кр вта, од нос но во тки ва та.

Ефе ктив на стра те ги ја за на ма лу-
ва ње на ри зи кот од ате ле кта зи вклу-
чу ва тех ни ки за ши ре ње на бе ли те 
дро бо ви, пре до пе ра ти вен тре нинг 
на диш на та му ску ла ту ра, се ле ктив на 
на ме сто ру тин ска упо тре ба на на зо-

га стрич на це вка и при ме на на ла па-
ро скоп ска на ме сто кла сич на хи рур-
ги ја ка де што е мож но. 

По сто јат по ве ќе рес пи ра тор ни 
тех ни ки што тре ба да го спре чат на-
ста ну ва ње то на ате ле кта зи, а ко га 
се ве ќе на ста на ти, да по мог нат за 
со од ве тен трет ман. На јед но став ни, 
спо ред на ши от со го вор ник, се веж-
би те на дла бо ко ди ше ње и каш ла ње, 
кои ком би ни ра ни со упо тре ба та на 
по ма га ла ка ко триф лоу, да ва ат оп ти-
ма лен ефект. Цел та на оваа тех ни ка 
е, пре ку зго ле му ва ње на от по рот при 
вди шу ва ње или из ди шу ва ње, да се 
оне воз мо жи ко ла би ра ње на ал ве о-
ли те, а исто вре ме но да се при до не-
се да се отво рат ве ќе ко ла би ра ни те 
ал ве о ли.

- Ра на мо би ли за ци ја се при ме ну-
ва се ко гаш ко га го доз во лу ва тоа 
со стој ба та на па ци ен тот. Се стрин-
ски от тим во Еди ни ца та за ин тен-
зив но ле ку ва ње во „Ре-Ме ди ка“ 
со сво ја та струч ност и по све те ност 
има клуч на уло га за ед но со на ши те 
фи зи о те ра пе вти во ре зул та ти те што 
ги има ме во ус пеш но то тре ти ра ње 
на оваа проб ле ма ти ка и кај нај те-
шки те па ци ен ти - ве ли д-р Пе тров-
ски.

Бе ло дроб ни те комп ли ка ции ди-
рект но го за гро зу ва ат жи во тот на 
па ци ен тот, па за тоа пре вен ци ја та и 
трет ма нот се иск лу чи тел но важ ни. 
При под го то вка та на па ци ен тот за 
опе ра ци ја, за вре ме на ане сте зи о-
ло шки от прег лед, се об јас ну ва ка ко 
пра вил но да се пра ват рес пи ра тор-
ни те веж би и ка ко се ко ри стат со-
од вет ни те по ма га ла. Чо веч ки от фа-
ктор, од нос но со ра бо тка та по ме ѓу 
па ци ен тот и ме ди цин ски от тим (се-
стра, фи зи о те ра певт, ане сте зи о лог), 
е клуч на. 

Нај до бро е, ве ли до кто рот, па ци-
ен тот по опе ра ци ја та вед наш да 
ди ше спон та но, да мо же дла бо ко 
да вди ше и да се искаш ла. За се кој 
па ци ент, ка ко дел од ле ку ва ње то, по-
себ но се пра ви план за веж би, при 
што се вни ма ва да се оста ви до вол-
но вре ме за од мор и сон и да се за-
па зи ри та мот на ден и ноќ.

- Па ци ен тот тре ба со од вет но да би
де обез бо лен, би деј ќи без тоа тој се 
шти ти со при нуд на по лож ба и пли тко 
ди ше ње за да ја на ма ли бол ка та. Из-
бо рот на ле ко ви за трет ман на бол-
ка та е ва жен за да не ма не са ка ни 
ефе кти, а па ци ен тот да мо же дла бо-
ко да вди ше и да се на каш ла. Ко га 
има по тре ба од неа, епи ду рал на та 
анал ге зи ја без кон ку рен ци ја е нај-
до бри от из бор, со нај го лем ефект и 
нај мал ку не са ка ни дејс тва - об јас ну-
ва ане сте зи о ло гот.

Па ци ен тот и ме ди цин ски от 
тим мо ра да со ра бо ту ва ат



Ме ди цин ска та се стра е пр-
ви от кон такт со па ци ен-
тот, ко га тој ќе вле зе во 
бол ни ца та. Таа е од го вор-

на за три ја жа, пра ви лен рас по ред на 
па ци ен ти те што стиг на ле, за нив ни от 
при ем и под го то вка, таа е аси стент 
на ле ка рот за из вр шу ва ње на ди јаг-
но стич ки те про це ду ри. Ме ди цин ска та 
се стра ја ап ли ци ра те ра пи ја та, пра-
ви пре вр ски, ка ко и ни за про це ду ри 
за па ци ен тот да би де ис пра тен со 
ви стин ска та ди јаг но за, со за вр шен 
трет ман или на со ка за по на та мош на 
по мош и ус пех во ле ку ва ње то. Ток му 
по ра ди тоа ме ди цин ски те се стри во 
„Ре-Ме ди ка“ се врв но обу че ни за од-
го вор на та ра бо та, а нив на та до е ду ка-
ци ја ни ко гаш не пре ста ну ва. 

Ти мот ме ди цин ски се стри, кои 
функ ци о ни ра ат во Од де лот за ди јаг-
но сти ка, ве ли Ели за бе та Бош на ко ва, 
глав на се стра на овој од дел, се обу-
че ни да из вр шу ва ат од нај ру тин ски 
„се стрин ски ма ни пу ла ции“ до аси-
стен ци ја во нај го ле ми ди јаг но стич ки 
про це ду ри - би оп сии и пунк ции, ка ко 
и да се спра ват со нај ур гент ни, жи во-
то за гро зу вач ки со стој би.

- Ди јаг но сти ка е еден комп ле ксен 
дел од бол ни ца та, кој вклу чу ва ам бу-
лант ско- спе ци ја ли стич ки прег ле ди, 

си сте мат ски прег ле ди, не ин ва зив ни 
и ин ва зив ни ди јаг но стич ки про це-
ду ри, те ра пи ски трет ман, ин тер вен-
ции со пре стој во днев на бол ни ца, 
по сто пе ра тив ни кон тро ли и трет ман, 
ен до скоп ски прег ле ди, трeтман на 
хро нич ни ра ни, ур гент ни со стој би и 
мно гу дру го. Три ја жа та и при е мот на 
си те па ци ен ти во „Ре-Ме ди ка“ нај-
пр во се на овој од дел. Та му се за-
ста пе ни си те гран ки, од об ла ста на 
ги не ко ло ги ја, ин тер на ме ди ци на, 
кар ди о ло ги ја, не вроп си хи ја три ја, 
дер ма то ве не ро ло ги ја, га стро ен те-
ро ло ги ја до си те хи рур шки гран ки: 
ор то пе ди ја, то ра кал на, ва ску лар на, 
аб до ми нал на хи рур ги ја, уро ло ги ја, 
пла стич на и естет ска хи рур ги ја, ОРЛ-
хи рур ги ја - ве ли Бош на ко ва.

Про це ду ри те и ма ни пу ла ци и те се 
из ве ду ва ат нај че сто во ам бу лан та 

или во асеп тич ни про сто рии во днев-
на бол ни ца и нај че сто со ло кал на 
ане сте зи ја. Ма те ри ја ли те што се зе-
ма ат за ана ли за, би ло да е па то хи сто-
ло шка, ми кро би о ло шка или ла бо ра-
то ри ска, се об вр ска на се стри те. Тие 
тре ба да би дат ис пра те ни и спро ве де-
ни пра вил но за да се до бие по врат но 
ре зул тат и ди јаг но за. 

- Вре ме то на че ка ње на ре зул та ти-
те е све де но на ми ни мум со ин фор-
ми ра ње на па ци ен тот по СМС или 
еле ктрон ска по шта. Мож но ста што 
ни ја да ва „Ре-Ме ди ка“, ко ја рас по-
ла га со ви со ка ме ди цин ска опре ма 
и тех но ло ги ја, се којд нев но над гра ду-
ва ње на зна е ња та и ве шти ни те сле-
деј ќи ги свет ски те трен до ви, обу ка 
на но ви ка дри, се ед ни од при чи ни-
те да би де ме ус пеш ни ка ко здрав-
стве ни ра бот ни ци во ди јаг но сти ка та 
и трет ма нот на бо ле сти те и пред сѐ 
за до волс тво то на на ши те па ци ен-
ти. Ток му про фе си о нал ни от при стап 
на ме ди цин ски те се стри, гри жа та, 
ср деч но ста и до стап но ста се од ли-
ки што нѐ изд во ју ва ат од дру ги те, се 
раз би ра во по зи тив на смис ла. На-
ши те па ци ен ти се ко гаш го до би ва ат 
нај до бро то, нај го ле ма та гри жа и вни-
ма ние, би деј ќи се кој па ци ент е нај-
ва жен - ве ли Бош на ко ва.
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Се кој па ци ент е нај ва жен

Се стри те на ди јаг но сти ка 
во „Ре-Ме ди ка“ се врв но 
обу че ни за од го вор на та ра-
бо та, а нив на та до е ду ка ци ја 
ни ко гаш не пре ста ну ва
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Цр ни от дроб е еден од стол-
бо ви те на чо ве ко ви от ор-
га ни зам, во кој се од ви ва-
ат мно гу жи вот но важ ни 

функ ции. Спо ред ста ти сти ки те, бо-
ле сти те на цр ни от дроб се на о ѓа ат 
на де сет то то ме сто ка ко при чи на за 
смрт, а тој е еден од вна треш ни те 
ор га ни што се нај че сто из ло же ни на 
на па ди на мно гу бо ле сти пре диз ви-
ка ни од над во реш ни фа кто ри, не-
пра ви лен на чин на жи вот или па то ло-
шки со стој би во са ми от ор га ни зам. 
Цр ни от дроб е еден од нај го ле ми те 
ор га ни во те ло то и низ не го ми ну ва 
ре чи си тре ти на од вкуп на та цир ку-
ли рач ка та теч ност (1.500 ми ли ли-
три во ми ну та). Из гра ден е од два 
ло бу са, лев и де сен, и се на о ѓа во 
дес ни от го рен дел на сто мач на та 
праз ни на, под дес ни от ре брен лак. 
Во цр ни от дроб се соз да ва жолч ка-
та, ко ја е не оп ход на за раз град ба 
на хра на та, од го во рен е за пре тво-
ра ње на хран ли ви те ма те рии во 
енер ги ја, за про це си те на де то кси-
ка ци ја и за про из водс тво на крв ни-
те бел ко ви ни, а е и ме сто ка де што 

се скла ди ра гли ко ге нот.
Д-р Лил ја на Тев дов ска, спе ци ја-

лис тка по ин тер на ме ди ци на во „Ре-
Mеди ка“, об јас ну ва де ка во не го 
по сто ја но се од ви ва ат про це си на 
об но ва на ста ри те хе па то ци ти, од-
нос но на цр но дроб ни те кле тки што 
го гра дат цр ни от дроб и го про из ве-
ду ва ат жолч ни от сок, и нив на за ме-
на со но ви. По не ко гаш, ве ли до ктор-
ка та, од не поз на ти при чи ни поч ну ва 
не кон тро ли ран раст на ви до из ме не-
ти цр но дроб ни кле тки со ту мор ски 
ка ра кте ри сти ки и та ка поч ну ва раст 
на ту мор на цр ни от дроб.

Ту мо ри те што се ја ву ва ат кај овој 
ор ган мо же да би дат бе ниг ни или 
ма лиг ни. Бе ниг ни те ту мо ри мо же 
да има ат ло ка лен раст, да се зго-
ле му ва ат, но не се ши рат на дру ги-
те ор га ни и по опе ра ци ја не се по-
вто ру ва ат. Ма лиг ни те ту мо ри, пак, 
мо же да се ши рат ло кал но, но и во 
око ли на та, пре ку кр вта и лим фа та. 
- Кар ци но мот што по тек ну ва од цр-
но дроб ни те кле тки е поз нат ка ко 
при ма рен цр но дро бен ту мор, хе-
па то це лу ла рен кар ци ном (ХЦЦ) или 

хе па том. Во цр ни от дроб че сто се 
сре ќа ва ат и ту мо ри што на не го се 
пре не ле од дру ги ор га ни, ка ко од де-
бе ло то цре во, же луд ни кот, пан кре а-
сот, бе ли те дро бо ви или од дој ка та. 
То гаш збо ру ва ме за се кун дар ни или 
ме та стат ски ту мо ри на цр ни от дроб - 
ве ли д-р Тев дов ска.

РИЗИК ЗА КАРЦИНОМ

Ра кот на цр ни от дроб по че сто се 
ја ву ва ако прет ход но по сто е ло хро-
нич но за бо лу ва ње на овој ор ган. Се 
сме та де ка по ја ва та на кар ци но мот 
на цр ни от дроб е ду ри до 100 па ти 
по че ста кај бол ни те со хро нич на ин-
фек ци ја хе па ти тис Б или Ц. Спо ред 
д-р Тев дов ска, цр но дроб на та ци ро-
за е хро нич на бо лест при ко ја цр но-
дроб но то тки во про па ѓа и се за ме ну-
ва со сврз но тки во, што на кра јот ја 
ос ла бу ва функ ци ја та на ор га нот. Кај 
пет от сто од овие па ци ен ти се ја ву ва 
и при ма рен цр но дро бен ту мор.

Во ри зик-фа кто ри те за ХЦЦ се 
вбро ју ва ат и аф ла то кси ни те, кои се 
отров ни ма те рии што ги про ду ци ра 
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Ранотооткривање
гопродолжуваживотот

РАК НА ЦР НИ ОТ ДРОБ



га ба та ас пер ги лус фла вус, а се вне-
су ва ат со хра на.

- Хе па то це лу лар ни от кар ци ном 
е че ти ри па ти по чест кај ма жи те 
откол ку кај же ни те, а е за бе ле жа на 
и одре де на фа ми ли јар на нак ло ност 
за по ја ва на ова за бо лу ва ње - ве ли 
на ша та со го вор нич ка и до да ва де ка 
пу ше ње то и осо бе но пре ку мер но то 
пи е ње ал ко хол, во ком би на ци ја со 
дру ги те прет ход но на ве де ни ри зик-
фа кто ри, исто та ка мо же да вли ја ат 
на по ја ва та на при мар ни от цр но дро-
бен ту мор.

ПРОГРАМА ЗА РАНО ОТКРИВАЊЕ

Од ра но ди јаг но сти ци ра ни те хе па-
то ми, око лу 40 про цен ти не при ја-
ву ва ат ни ка кви симп то ми во вре-
ме на по ста ву ва ње на ди јаг но за та. 
Фи зи кал ни от прег лед во ра на фа за 
обич но не по со чу ва по сто е ње на хе-
па том. Во на пред нат ста ди у ми на бо-
ле ста со фи зи ка лен прег лед мо же да 
се на се ти зго ле мен и бол но осет лив 
црн дроб или пал па бил на (до пир ли-
ва) ту мор ска ма са под дес ни от ре-
брен лак, оте че ност на сто ма кот, по-

жол ту ва ње на ко жа та и очи те. 
- Со про гра ма та за ра но откри ва-

ње се сле дат ри зич ни те па ци ен ти, 
би деј ќи за раз ли ка од дру ги те ту-
мо ри, кои глав но се раз ви ва ат кај 
здра ви лу ѓе, при мар ни от ХЦЦ-ту мор 
нај че сто се ја ву ва на ве ќе оште тен 
црн дроб. Тоа нај че сто се слу чу ва кај 
бол ни со цр но дроб на ци ро за пре-
диз ви ка на од хе па ти тис Б или Ц, со 
оште ту ва ње од ал ко хол, де бе ли на, 
со ди ја бе тес, со иму но ло шки или 
ме та бол ни бо ле сти на цр ни от дроб. 
За тоа овие бол ни мо ра да би дат ме-
ди цин ски сле де ни за што по ра но 
откри ва ње ХЦЦ кај нив - об јас ну ва 
д-р Тев дов ска.

Оваа про гра ма мо ра дос лед но да 
би де спро ве де на, би деј ќи прог но за-
та за здрав је то на па ци ен тот е ло ша 
ако ту мо рот се открие во на пред нат 
ста ди ум. Но, ако ту мо рот се открие 
до вол но ра но, до да ва до ктор ка та, то-
гаш жи во тот на 50-70 от сто од за бо-
ле ни те мо же да се про дол жи за пет 
го ди ни. Нај че сти ме то ди за сле де ње 

на па ци ен ти те спо ред оваа про гра-
ма се ре дов ни ул траз вуч ни прег ле ди 
и сле де ње на вред но сти те на ту мор-
ски от мар кер АФП. Тоа се две не ин-
ва зив ни тех ни ки, при фат ли ви за па-
ци ен ти те и кои мо жат мно гу крат но 
да се по вто ру ва ат, а не се прем но гу 
ска пи. На ша та со го вор нич ка пре по-
ра чу ва на овие па ци ен ти да им се 
пра ви ул траз ву чен прег лед во ин тер-
ва ли од шест ме се ци, а пак па ци ен-
ти те со сом ни тел ни те сит ни оште ти 
на цр ни от дроб со го ле ми на до два 
сан ти ме три да се прег ле ду ва ат на 
се кои 2-3 ме се ци.

ПОТВРДА НА ДИЈАГНОЗАТА 
И ЛЕКУВАЊЕ

Ус пе хот на про гра ма та за сле де ње 
на бол ни те мно гу за ви си од струч-
но ста на до кто рот што го из ве ду ва 
ул траз вуч ни от прег лед, ка ко и од 
тех ни ка та што се ко ри сти при прег-
ле дот. 

За по твр да на ди јаг но за та, по крај 
ул траз вуч ни от прег лед, се ко ри сти 
ба рем уште ед на ими џинг-тех ни ка 
ка ко КТ-ске нер или нук ле ар на маг-
нет на ре зо нан ца (НМР). Со по мош 
на овие тех ни ки се про це ну ва точ-
ни от ста ди ум на бо ле ста, од нос но се 
одре ду ва кол ку се ра ши ри ла бо ле-
ста, ка ко во цр ни от дроб та ка и на 
дру ги ор га ни, на го ле ми те крв ни са-
до ви или на жолч ни те ка на ли.

- За ко неч на ди јаг но за се по треб-
ни и би оп си ја на утвр де на та про ме-
на на ор га нот и па то хи сто ло шка по-
твр да на бо ле ста. Нај че сто ко ри стен 
ме тод за би оп си ра ње е пер ку та на 
тен ко иг ле на би оп си ја во де на со ул-
траз вук - об јас ну ва до ктор ка та.    
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По не ко гаш, од не поз на ти 
при чи ни, поч ну ва не кон-
тро ли ран раст на ви до из-
ме не ти цр но дроб ни кле тки 
со ту мор ски ка ра кте ри сти-
ки и та ка поч ну ва раст на 
ту мор на цр ни от дроб, за 
кој, до кол ку не се открие 
во ра на фа за, не ма до бра 
ле кар ска прог но за

СИМПТОМИ
Во по чет ни те ста ди у ми, пра ктич но, ра кот на цр ни от дроб не да ва ни-

ка кви по себ ни симп то ми, па за тоа че сто се ве ли де ка тој е ти вок ту мор. 
Ка ко тој на пре ду ва мо же да се ја ват след ни ве симп то ми:
l Чув ство на те жи на и бол ка во дес ни от го рен сто мак, ко ја мо же да се 

ши ри кон дес на та пле шка
l Чув ство на стврд на тост и оток под дес ни от ре брен лак
l Чув ство на оте че ност на це ли от аб до мен
l По жол ту ва ње на ко жа та и на очи те
l Гу бе ње на апе ти тот и на ма лу ва ње на те лес на та те жи на
l Мач ни на, га де ње и по вра ќа ње
l Пре ма ле ност и оп шта сла бост

За по твр да на ди јаг но за та, по-
крај ул траз вуч ни от прег лед, се 

ко ри сти ба рем уште ед на т.н. 
ими џинг-тех ни ка, 

со што се одре ду ва кол ку 
се ра ши ри ла бо ле ста

Д-р Лил ја на Тев дов ска, 
спе ци ја лист по 

ин тер на ме ди ци на
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Ка ко ќе се ле ку ва па ци ен тот за ви си од 
ста ди у мот на бо ле ста, од го ле ми на та на 
ту мо рот, кол кав и кој дел од цр ни от дроб 
е за фа тен со ту мо рот, да ли е ра ши рен и 
во дру ги де ло ви на те ло то, од оп шта та со-
стој ба на па ци ен тот, функ ци о нал на та со-
стој ба на цр ни от дроб, ка ко и од тоа да ли 
по стои и на пред на та цр но дроб на ци ро-
за. Во за вис ност од го ле ми на та на ту мо-
рот и не го ва та ра ши ре ност во ор га низ-
мот, ХЦЦ се кла си фи ци ра во 5 ста ди у ми. 
ХЦЦ-ту мо рот, ве ли на ша та со го вор нич-
ка, мо же да се опе ри ра, да се тре ти ра со 
хе мо те ра пи ја или со зрач на те ра пи ја, а 
на па ци ен тот да му се да дат ме ди цин ска 
не га и пси хо ло шка под др шка. По сто јат и 
не кол ку ви да ло ка лен трет ман на ту мо-
рот, ка ко што се пер ку та на ета нол-ин јек-
ци ја, ра ди о фре квент на аб ла ци ја, транс-
ар те ри ска хе мо ем бо ли за ци ја, со кои 
исто та ка се по стиг ну ва ат до бри ефе кти 
во одре ден ста ди ум на бо ле ста. 

Де нес во све тот, во ле ку ва ње то на 
ХЦЦ, е во ве ден мул ти дис цип ли на рен 
при стап, од нос но од лу ка та за ти пот на 
ле ку ва ње се до не су ва врз ос но ва на 
мис ле ња од тим спе ци ја ли сти - хи рург, 
па то лог, ра ди о лог, хе па то лог и он ко лог.
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Со вре ме на та вир ту ел на  ко-
ло но ско пи ја, ко ја се из ве-
ду ва со мо дер ни те МДКТ-
комп ју тер ски то мо гра фи, 

овоз мо жу ва ми ни мал но ин ва зи вен 
и без бе ден прег лед на де бе ло то 
цре во. Со овој ме тод, кој се на ре-
ку ва МДКТ-ко ло но гра фи ја, се пра ви 
три ди мен зи о нал на сним ка, на ко ја 
нај пре циз но се откри ва ат про ме ни-
те во де бе ло то цре во, исто ка ко да 
се ви де ни со оп тич ки ко ло но скоп.

Прим. д-р Бла го ја Да ска лов од 
„Ре-Ме ди ка“, ра ди о ди јаг но сти чар, 
об јас ну ва де ка со овој ме тод, за 
раз ли ка од кла сич на та ко ло но ско-
пи ја, мо жат да се откри јат па то ло-

шки про ме ни и над вор од лу ме нот 
на де бе ло то цре во, а ри зи кот од 
не го во дуп ну ва ње при прег ле дот е 
зна чи тел но по мал.

 
НЕ ИН ВА ЗИВ НО И БЕЗ БЕД НО 
СНИ МА ЊЕ ЗА 10 СЕ КУН ДИ
 

- Ова е ди јаг но стич ки ме тод што 
е по мал ку ин ва зи вен за па ци ен ти 
што не при фа ќа ат кон вен ци о нал на 
ко ло но ско пи ја, се пла шат од неа 
или се во по од ми на ти го ди ни. Тој 
не е ри зи чен за па ци ен ти со кр ва-
ве ња и ком фор но се из ве ду ва за 
са мо 10 се кун ди - ве ли д-р Да ска-
лов.                                               

Со МДКТ-ко ло но гра фи ја се 
до би ва це ло сен при каз на 
вна треш но ста на де бе ло то 
цре во, при што се откри ва-
ат евен ту ал ни за бо лу ва ња, 
осо бе но по ли пи, ди вер ти-
ку ли и ма лиг ни за бо лу ва ња

Виртуелна
колоноскопијана
дебелотоцрево
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Овој ме тод е по мал ку ин ва зи-
вен за па ци ен ти што не при фа-

ќа ат кон вен ци о нал на ко ло но-
ско пи ја, се пла шат од неа или се 

во по од ми на ти го ди ни
Прим. д-р Бла го ја Да ска лов, 

ра ди о ди јаг но сти чар

Пред да се пра ви МДКТ-ске ни-
ра ње то па ци ен тот мо ра по себ но 
да се под го тви. Два-три де на пред 
прег ле дот тој мо ра да ја де са мо 
лес на хра на, а на де нот на прег-
ле дот мо ра да би де гла ден и два-
па ти се про чи сту ва со ла кса тив.

Пред ске ни ра ње то се пра ви 
ре тро град на ин суф ла ци ја на воз-
дух пре ку по ста вен те нок ре кта-
лен ка те тар, по што МДКТ-ске ни-
ра ње то трае око лу 10 се кун ди.

- Во на ша та бол ни ца има ме 
мо ди фи ци ран, по до брен про то-
кол. По да то ци те што ги до би ва-
ме од ске ни ра ње то ги обра бо-
ту ва ме со по себ на со вре ме на 
комп ју тер ска про гра ма. Ако од 
прег ле дот се до бие по зи ти вен па-
то ло шки на од, па ци ен тот се упа-
ту ва на до пол ни те лен кла си чен 
ко ло но скоп ски прег лед за по на-
та мош на те ра пи ска про це ду ра 
(по ли пе кто ми ја, тер мо ка у те ри-
за ци ја) или се зе ма ма те ри јал за 
хи сто па то ло шка ана ли за - об јас-
ну ва д-р Да ска лов.

МДКТ-ко ло но гра фи ја та се пра ви се-
ко гаш ко га кла сич на та ко ло но ско пи ја 
не мо же да се при ме ни по ра ди раз ни 
оп струк ции или по ра ди го ле ми ту мо ри 
што по пре чу ва ат це лос но да се прег-
ле да де бе ло то цре во. При прег ле дот, 
об јас ну ва до кто рот, не ма по тре ба од 
те ра пи ја за сми ру ва ње се да ци ја или 
ане сте зи ја, а по не го не ма по тре ба од 
пер и од на за креп ну ва ње.

Ко га се пра ви оваа вир ту ел на ко-
ло но гра фи ја, ри зи кот од про би ва ње 
на цре во то по ин суф ла ци ја та на воз-
дух е мно гу мал, од нос но е ед наш на 
2.000 прег ле ди.

- За де сет го ди ни, кол ку што овој 
со вре мен ме тод се при ме ну ва во 
„Ре-Ме ди ка“, не сме има ле ни ту ед
но про би ва ње, а сме прег ле да ле над 
2.000 па ци ен ти. Оп шти те ри зи ци од 
упо тре бе ни те ренд ген-зра ци при 
прег ле дот се по ма ли од 5 ми кро си-
вер ти. Единс тве но кај па ци ен тот мо
же да се ја ви алер ги ска ре ак ци ја на 
ле ко ви те што се ко ри стат - об јас ну ва 
д-р Да ска лов. 

 

ОТКРИ ВА ЊЕ ПО ЛИ ПИ, ДИ ВЕР ТИ КУ ЛИ 
И МА ЛИГ НИ ЗА БО ЛУ ВА ЊА

 
Овој ме тод уште се на ре ку ва и „па-

ту ва ње“ низ де бе ло то цре во и да ва 
це ло сен при каз на не го ва та вна-
треш ност. При тоа се откри ва ат бо-
ле сти те на де бе ло то цре во, осо бе-
но по ли пи, ди вер ти ку ли и ма лиг ни 
за бо лу ва ња. 

МДКТ-ко ло но гра фи ја та, акси јал-
ни те пре се ци, об јас ну ва на ши от 
со го вор ник, се ос но ва за ре кон-
стру ктив на ана ли за на де бе ло то 
цре во во по ве ќе ди мен зии. Тех нич-
ки, оваа ди јаг но стич ка про це ду ра е 
овоз мо же на со при ме на та на нај-
но ви те МДКТ-си сте ми и но ви те соф-
твер ски про грам ски ап ли ка ции.

Вир ту ел на та ко ло но ско пи ја мо же 
да се из ве де са мо со ске ни ра ње 
на МДКТ-си стем или со маг нет на 
ре зо нан са.

- Во на ша та бол ни ца се ко ри сти 
128-слај сен МДКТ - додава докто-
рот. 
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Под го то вка на па ци ен тот 
за ске ни ра ње и ре зул та ти
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Да ли мис ли те де ка мрач ни те 
сту де ни ме се ци во го ди на-
та ве пра ват не рас по ло же-
ни? Ако е та ка, то гаш мо-

же би сте еден или ед на од мно гу те 
што стра да ат од се зон ска де пре си ја, 
поз на та и ка ко се зон ско афе ктив-
но на ру шу ва ње. Ова на ру шу ва ње 
е при сут но се ко ја го ди на, со по че-
то кот на есен та, и е прос ле де но со 
си те симп то ми на де пре си ја. По стои 
и фор ма на лет на де пре си ја, ко ја за-
поч ну ва во ра на про лет и за вр шу ва 
со есен та, но таа е мно гу по ре тка.

Д-р Бјан ка Ча чев-Спан че ска, не-
вроп си хи ја тар ка од „Ре-Ме ди ка“, 
ве ли де ка нај че сто то се зон ско афе-
ктив но на ру шу ва ње е тоа што поч ну-
ва на е сен и че сто се на ре ку ва зим-
ска де пре си ја.

ПОМАЛКУ СОНЦЕ, 
ПОВЕЌЕ ЗАМОР И ДЕПРЕСИЈА

- Хор мо ни те што се про из ве ду ва ат 
во мо зо кот авто мат ски пре диз ви ку-
ва ат одре де ни про ме ни во рас по-
ло же ни е то во се кое го диш но вре ме. 
При чи ни те за се зон ско то афе ктив но 
на ру шу ва ње ле жат во овие про ме-
ни. Ед на од те о ри и те е де ка на ма-

ле но то ко ли чес тво сон че ва свет ли-
на зи ме во ди до на ма ле но ла че ње 
се ро тин во мо зо кот, кој е не вро-
транс ми тер со сми ру вач ко дејс тво. 
Не го во то на ма ле но ла че ње пре диз-
ви ку ва де пре сив ност, за мор, зго ле-
ме но вне су ва ње јаг ле но хи дра ти и 
по ка чу ва ње на те лес на та те жи на. 
Хра на та бо га та со јаг ле но хи дра ти, 
ка ко чип сот, ко ла чи те, те сте ни ни те 
и слич но, го зго ле му ва ла че ње то на 
се ро ти нот и има сми ру вач ко дејс тво 

на те ло то и мо зо кот - об јас ну ва д-р 
Ча чев-Спан че ска.

Се зон ска та де пре си ја, ве ли до-
ктор ка та, во о би ча е но се ја ву ва во 
мла до ста и е по че ста кај жен ска та 
по пу ла ци ја. Не кои ма ни фе сти ра ат 
сла би симп то ми, ка ко бла га ири-
ти ра ност, но кај не ко го мо же да се 
ја ват и се ри оз ни те го би, кои вли ја ат 
на се којд нев ни те актив но сти и на со-
ци јал ни от жи вот. 

СВЕТЛИНСКА ТЕРАПИЈА

По ра ди по вр за но ста на се зон ска-
та де пре си ја со не до сти гот на сон че-
ва енер ги ја, таа поре тко се по ја ву ва 
во зем ји бли ску до еква то рот, ка де 
што сон це то е при сут но пре ку це ла та 
го ди на. Мно гу до кто ри пре по ра чу ва-
ат па ци ен ти те со се зон ска де пре си-
ја да из ле гу ва ат кол ку што е мож но 
по ве ќе во утрин ски те ча со ви за да 
би дат из ло же ни на сон че ва свет ли-
на. Ако тоа е не воз мож но, ве ли на-
ша та со го вор нич ка, то гаш мо же да 
се про ба со ан ти де пре си ви или фо-
то(лајт)те ра пи ја.

- Со фо то те ра пи ја та се ко ри сти цел 
спе ктар на сил но свет ло, кое бле ска 
ди рект но во очи те.                           

Се зон ска де пре си ја 

НЕ ЗА НЕ МА РУ ВАЈ ТЕ ЈА

Па ци ен ти те со се зон ска 
де пре си ја што по че сто да 
из ле гу ва ат на сон це или да 
ко ри стат лајт-те ра пи ја ду ри 
и пред да се по ја ват 
симп то ми те, а па ра лел но 
со тоа да ја дат хра на 
бо га та со ви та ми ни и 
ми не ра ли и да веж ба ат 
ба рем три па ти не дел но 
по 30 ми ну ти
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Ко га се ко ри сти фо то сти му ла ци ја, 
па ци ен тот се ди на око лу 40 сан ти-
ме три од да ле че ност од из во рот на 
свет ли на, ко ја е око лу 20 па ти по ја-
ка од соб на та свет ли на. Те ра пи ја-
та за поч ну ва со се ан си од 15 до 20 
ми ну ти се кој ден. По тоа из ло же но ста 
се зго ле му ва и од 30 до 45 ми ну ти, 
за вис но од од го во рот. Ед ни за креп-
ну ва ат мно гу бр зо, но на дру ги им е 
по треб но по ве ќе вре ме. Ако не ма до-
бар од го вор, те ра пи ја та мо же да се 
спро ве ду ва и два па ти днев но. Оние 
што до бро ре а ги ра ат на те ра пи ја та 
се охра бру ва ат да ја про дол жат до 
про лет, ко га ќе мо жат по втор но да 
по ми ну ва ат мно гу вре ме на сон че ва 
свет ли на - по јас ну ва до ктор ка та.

ХОРМОНОТ НА СОНЛИВОСТ 
И ДЕПРЕСИЈАТА

При род ни от хор мон ме ла то нин, 
кој е од го во рен за сон ли во ста, е нај-
че сто по вр зу ван со се зон ска та де-
пре си ја. На ша та со го вор нич ка ве ли 
де ка, ко га свет ли на та дејс тву ва на 
чо ве ко ва та ре ти на, се од ви ва про цес 
во мо зо кот при што из ла чу ва ње то на 
ме ла то ни нот се на ма лу ва.

- Свет ли на та слу жи ка ко ре гу ла тор 
на ла че ње то ме ла то нин и го зго ле-
му ва ла че ње то на се ро ти нот. За тоа, 
лајт-те ра пи ја та има ан ти де пре си вен 
ефект. Таа мо же да се ко ри сти во 
ком би на ци ја со ан ти де пре си ви и кај 
дру ги ви до ви де пре си ја, ка ко и кај 

на ру ше на ис хра на, не со ни ца и би по-
лар но на ру шу ва ње - ве ли д-р Ча чев-
Спан че ска.

КАКО ДА СИ ПОМОГНЕМЕ

Ако стра да те од се зон ска де пре си-
ја, мо же те да се оби де те и са ми да 
си по мог не те. До ктор ка та со ве ту ва 

Мно гу е важ но ди јаг но сти ци ра ње-
то на де пре си ја да го оста ви те за ле-
ка ри те. До кол ку се сом не ва те де ка 
стра да те од де пре си ја, кон сул ти рај-
те се со ле кар. По не ко гаш фи зич ки-
те проб ле ми мо жат да пре диз ви ка ат 
де пре си ја, но по не ко гаш симп то ми-
те мо жат да би дат дел од по комп ле-

ксен пси хи ја три ски проб лем.
- Се зон ска та де пре си ја мо же да 

се ле ку ва на не кол ку на чи ни и си
те за ви сат од те жи на та на симп то-
ми те. Те ра пи ја та е раз лич на и во 
слу чај ко га бо ле ду ва те од друг вид 
де пре си ја или би по лар но на ру шу-
ва ње - ве ли д-р Ча чев-Спан че ска.

По ба рај те по мош од ле кар

Се зон ска та де пре си ја во о би-
ча е но се ја ву ва во мла до ста и е 

по че ста кај жен ска та по пу ла ци ја
д-р Бјан ка Ча чев-Спан че ска



Интересот на истражувачите бил 
привлечен од фактот дека епидеми-
олошките студии покажале пониска 
појава на остеопороза и на кардиова-
скуларни болести во Јапонија. Утврде-
но е дека основната причина лежи во 
фактот дека најголем дел од жителите 
на оваа земја во исхраната редовно ко-
ристат ферментирана соја, која изоби-
лува со витаминот К2. Со оглед дека во 
исхраната на западните земји фермен-
тираната соја како храна не е присутна, 
се препорачува внесување природен 
витамин К2 преку додатоци во исхра-
ната што го содржат. 

Витаминот К спаѓа во групата ви-
тамини растворливи во масти (како 
витамините А, Д, Е), кои може да се 
складираат во масното ткиво. Името 
му потекнува од германскиот збор за 
коагулација, кој се однесува на про-
цесот на згрутчување на крвта, би-
дејќи витаминот К е особено важен за 
функцијата на одредени протеини што 
учествуваат во згрутчувањето на крвта.

Постојат повеќе типо-
ви витамин К, но најак-
тивни се витаминот К1 
или фитоменадион и 
витаминот К2 или ме-
наквинон. Кај човекот 
витаминот К2 се созда-
ва во дебелото црево 
од цревните бактерии. 
Недостигот на витамин 
К2 кај возрасните најчес-
то е последица од лоша 
апсорпција во тенкото 
црево (опструктивна 
жолтица, инсуфициенција 
на панкреас, синдром на лоша апсорп-
ција), неадекватно внесување храна, 
нарушување на синтезата на цревните 
бактерии (при долготрајна употреба на 
антибиотици, кортикостероиди) и гу-
биток на витаминот К2 во црниот дроб 
поради хепатоцелуларно оштетување. 

Главната функција на витаминот К1 е 
создавање протромбин и со тоа учест-
вува во засирувањето на крвта. Така тој 

помага во спречувањето на внатре-
шните крвавења, а особено помага 
во намалувањето на големото мен-
струално облевање, крвавење од 
носот, крвавење од непцата и лес-
но создавање модринки.

Витаминот К2 учествува во ме-
таболизмот на коските. Тој ги ак-
тивира протеините, кои овозмо-
жуваат врзување и отстранување 
на калциумот од крвните садови и 
негово вградување во коските. До-
колку калциумот не се вгради во 
коските, коската станува шупли-

кава и подложна на кршење, доаѓа 
до заболувањето осеопороза. Истовре-
мено калциумот што не се вградил во 
коските се таложи во крвните садови, 
создавајќи калцификати, кои доведу-
ваат до стареење на крвните садови 
и стануваат ризик за настанување на 
кардиоваскуларните болести. Затоа се 
препорачува како превенција и допол-
нување во лекување остеопороза кај 
лица на средна и постара возраст.

ВИТАМИНОТ К - ЧУВАР НА КРВТА И НА КОСКИТЕ

Природен витамин од витално значење за организмот
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l на ма ле но ни во на енер ги ја
l те шко тии во кон цен тра ци ја
l за мор
l за си лен апе тит
l зго ле ме на по тре ба 
    да се би де сам
l зго ле ме на по тре ба за спи е ње 
l по ка чу ва ње на 
    те лес на та те жи на 

па ци ен ти те со се зон ска де пре си ја 
што по че сто да из ле гу ва ат над вор, 
на сон че ва свет ли на, или да поч нат 
да ко ри стат лајт-те ра пи ја, ду ри и пред 
симп то ми те да се по ја ват. Спо ред 
неа, ис хра на та тре ба да би де ба лан-
си ра на, со ви та ми ни и ми не ра ли, за 
по ве ќе енер ги ја. По треб ни се и веж-
би, нај мал ку три па ти во не де ла та, по 
три е сет ми ну ти. И, се ка ко, до да ва 
таа, да не се за по ста ват актив но сти те 
во со ци јал ни от жи вот и да не се пре-
ки ну ва ат вр ски те и кон та кти те со при-
ја те ли те.

Симп то ми на 
се зон ска де пре си ја
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Трој на ра дост и сре ќа до жи ве а-
ја Ка ти ца и Жи вко Угри нов ски 
од Те то во по 12 го ди ни бор ба 
со сте ри ли те тот. Ле то во им се 

ро ди ја Лу ка, Ла на и Ле он. Сре ќа та 
за ма ма и та то, ус пе хот во би тка та е 
ра дост и за ме ди цин ски от тим во „Ре-
Ме ди ка“. 

- Уба во рас тат. Еве, пол ни ме два 
ме се ци и од лич но на пре ду ва ат. Се кој 
ден нѐ из не на ду ва ат со не што но во. 
Се га поч наа и да раз би ра ат - ни ка жа 
Жи вко.

Де чи ња та беа ро де ни во 34-та не-
де ла од бре ме но ста (1,9 ки ло грам, 
1,7 ки ло грам и 1,5 ки ло грам). Ка-
ти ца оста на ла бре ме на со 14-то ин 
ви тро, или ве штач ко оп ло ду ва ње.  
- Пре среќ ни сме. Не кол ку го ди ни сме 
па ци ен ти ту ка. На ша та бор ба бе ше 
дол га, имав ме не ус пе си. Но ус пе ав-
ме да из др жи ме. Најб ли ски те, доц. 
д-р Зо ран Пе та нов ски и ме ди цин-
ски от пер со нал не доз во ли ја да ја 
за гу би ме вол ја та. Има ме и сло га и 

љу бов. Се га има ме и три сон ца - ве
ли три е сет и две го диш на та Ка ти ца.  
Жи вко и Ка ти ца од лу чи ја ими ња та на 
де ца та да им поч ну ва ат на иста бу-
ква. Таа се на де ва ла де ка ќе ус пее 
да из др жи по дол го со бре ме но ста, 
но се по ка жа ло де ка во 34-та не де-
ла е вре ме за цар ски рез. Ра ѓа ње то 
на нив ни те де ца, рас ка жу ва ат, е еден 
од нај среќ ни те де но ви од жи во тот. 
- Во се дум ча сот пр во го ви дов Лу
ка, за ед на ми ну та Ла на, а за две 
Ле он. Лу ка пла че ше до вол но сил-
но за да се опу штам, да ми олес ни, 
а мо рам да ка жам де ка Ла на бе ше 
уште пог лас на. Ко га го слуш нав и 
Ле он, на сре ќа та ѝ не ма ше крај. 
Ста нав мај ка - рас ка жу ва Ка ти ца.  
Жи вко не зна ел де ка со пру га та се по-
ро ду ва.

- Ми се ја ви, ми ре че де ка се по-
ро ди ла, а јас збу нет пра шав кој се 
по ро дил. Вед наш дој дов во Скоп је 
да си ги ви дам и со пру га та и де ца-
та. Ина ку, оп ло ду ва ње то се слу чи 
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Тројнасреќапо12годинибиткасостерилитетот

Оваа при каз на не ка би де по ра-
ка. Не ус пе хот бо ли, но по ло шо 

од не ус пех е да се пре да де те
Доц. д-р Зо ран Пе та нов ски
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на праз ник, на кон тро ла та ко га доз-
нав ме де ка Ка ти ца е бре ме на исто 
та ка бе ше праз ник, а и се ро ди ја на 
праз ник, на Иван ден - ве ли Жи вко.  
На ро ди те ли те има кој да им по мог не 
со де чи ња та.

- Бор ба та е го ле ма. Стре сот исто та
ка. Но не ма ни што по вред но и по ска-

по од де ца та - ве лат ро ди те ли те. 
Доц.д-р Зо ран Пе та нов ски, шеф 

на Цен та рот за аси сти ра на ре про-
дук ци ја во „Ре-Ме ди ка“, ве ли де ка 
во 20-го диш на та ра бо та не срет-
нал лу ѓе со тол ка ва енер ги ја за 
да ус пе ат и по крај тол ку не ус пе си.  
- Слу ча јот ни бе ше пре диз вик по ра ди 

па то ло ги ја та, но ние сме ели тен цен-
тар од кој се оче ку ва ат ва кви ре зул-
та ти. Ме не ме во о ду ше ви жел ба та на 
двој ка та за де ца по крај тол ку не ус пе-
си. Нив на та при каз на е при каз на за 
бол ка та, та га та и за оча јот, но и за 
искон ска та жел ба во тие мо мен ти да 
не се пре да де те и да оди те по втор но 
на пред. Во мо ја та дол го го диш на ка-
ри е ра не сум срет нал лу ѓе со тол ка ва 
енер ги ја за да се ус пее по тол ку не-
ус пе си и со тол ка ва хра брост. Тоа го 
по ка жаа и во мо мен тот ко га од лу чи ја 
да ги за др жат си те три пло да, и по крај 
мо јот пред лог да на пра вам ем бри о-
ре дук ци ја на ед ни от плод. За тоа оваа 
при каз на не ка би де по ра ка. Не ус пе-
хот бо ли, но по ло шо од не ус пех е да 
се пре да де те - до да ва доц. д-р Пе та-
нов ски. 
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Тројнасреќапо12годинибиткасостерилитетот
Лу ка, Ла на и Ле он 
се ро ди ја во 34-та не де ла 
од бре ме но ста на Ка ти ца. 
Таа оста на ла бре ме на 
со 14-то ин ви тро, 
или ве штач ко оп ло ду ва ње

 
 „Ре-Ме ди ка“ има ви сок про цент 
на ус пех ко га ста ну ва збор за де чи-
ња зач на ти со ин ви тро-по стап ка.  
- Тоа е ус пе хот на цен та рот. Се 
на де ва ме де ка број ки те ќе се 
зго ле му ва ат. Кај нас за ин ви-
тро има про цент на ус пех од 50 
от сто - ве ли м-р Ва лен ти на Со-
ти ров ска, ем бри о лог и шеф на 
ем бри о ло шка та ла бо ра то ри ја. 
Д-р Пе та нов ски до да ва де ка ус пе-
хот се дол жи на ком би на ци ја та на 
искус тво на еки па та, ви со ко про-
фе си о нал но ста и по чи ту ва ње на 
про то ко ли те на ра бо та, ка ко и на 
ви со ко со фи сти ци ра на та опре ма. 

Од ли чни резултати



Пос ла ба кон цен тра ци ја, ис цр-
пе ност, за мор или на ру шу-
ва ње на со нот, воз не ми ре-
ност, мо же да би дат зна ци 

за ни зок кр вен при ти сок или хи по тен-
зи ја. Тој че сто не е опа сен, но мо же да 
би де не при ја тен и го на ру ши ква ли те-
тот на жи во тот. Ма чи мно гу ми на, осо-
бе но пом ла ди и же ни. Д-р Ли ди ја Па-
ла но ва, ин тер нис тка во „Ре-Ме ди ка“, 
об јас ну ва де ка се ра бо ти за со стој ба 
за ко ја се де фи ни ра де ка вред но ста 
на крв ни от при ти сок е по ни ска од 
нор мал но оче ку ва на та за лич но ста во 
одре де ни ус ло ви и е ре ла ти вен по им. 

За хи по тен зи ја збо ру ва ме ко га крв-
ни от при ти сок е по мал од 100/60 
ми ли ме три жи вин столб, из ме рен 

по ве ќе па ти во ам бу лант ни ус ло ви во 
при сус тво на симп то ми, ка ко што се 
умор, на ру шу ва ње на со нот, вр тог ла-
ви ца, не све сти ца, пре по ту ва ње, воз-
не ми ре ност...

- Вред но сти те на крв ни от при ти-
сок се раз ли ку ва ат во за вис ност од 
мо мен тал на та актив ност, го ди ни те, 
здрав стве на та со стој ба и упо тре ба та 
на одре де ни ле ко ви. Се ко гаш се на-
мет ну ва пра ша ње то кол ку ни зок тре-
ба да би де крв ни от при ти сок и кол ку 
дол го тре ба да е при су тен за да се оз-
на чи де ка има бо лест - хро нич на хи по-
тен зи ја со симп то ма то ло ги ја и сма лен 
ква ли тет на жи ве е ње. По крај трај но 
при сут ни от ни зок кр вен при ти сок за 
кој при чи на та не е поз на та (иди о пат-

ски), по стои и се кун дар на хи по тен зи-
ја, ко ја е ре зул тат на раз лич ни за бо-
лу ва ња или, на при мер, упо тре ба на 
ме ди ка мен ти - ве ли д-р Па ла но ва.

Трај но ни ски от кр вен при ти сок ре-
тко е по ка за тел на се ри оз но здрав-
стве но на ру шу ва ње. Ор га низ мот се 
прис по со бу ва на не го и нај че сто не 
да ва симп то ми. Проб ле мот, ве ли на-
ша та со го вор нич ка, на ста ну ва при 
наг ло па ѓа ње на крв ни от при ти сок, 
ко га мо зо кот и дру ги те ви тал ни ор га-
ни оста ну ва ат без крв и не ма ат вре-
ме за прис по со бу ва ње. Во ва кви те 
слу чаи мо же да се ја ви за маг лу ва ње, 
вр тог ла ви ца, оп шта сла бост, на ру шу-
ва ња во ви дот, па и кра ток гу би ток на 
све ста.
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28 РЕВИТА | септември 2014

За хи по тен зи ја збо ру ва ме ко га крв ни от при ти сок е по мал од 
100/60 ми ли ме три жи вин столб, из ме рен по ве ќе па ти во 
ам бу лант ни ус ло ви во при сус тво на симп то ми, ка ко што се 
умор, на ру шу ва ње на со нот, вр тог ла ви ца, не све сти ца, 
пре по ту ва ње, воз не ми ре ност
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Зо што при ти со кот 
мо же да е ни зок
l Ане мии
l Де хи дра ци ја по ра ди по ка че на те лес на тем пе ра ту ра или дол го трај ни про ли ви
l Зе ма ње одре де ни ле ко ви 
l Алер ги ски ре ак ции, ин фек ции
l Мно гу дол го ле же ње и ми ру ва ње 
l Бо ле сти на ср це то
l Хор мо нал ни за бо лу ва ња (пад на кон цен тра ци ја на ше ќе рот во кр вта, бо лест 
    на над бу бреж ни те жлез ди, на ма ле на функ ци ја на штит на та жлез да...)
l Не вро ло шки за бо лу ва ња

Трај но ни ски от кр вен при ти сок 
ре тко е по ка за тел на се ри оз но 

здрав стве но на ру шу ва ње
д-р Ли ди ја Па ла но ва, 

ин тер нис тка

Да ли е опа сен ни ски от при ти сок?
Ако по ра ди ни зок кр вен при ти сок па ци ен тот чув ству ва те го би, тре ба 

да се ја ви на ле кар. Тој, пак, ис пи ту ва зо што се та кви вред но сти те на 
крв ни от при ти сок. Ле ка рот, ве ли д-р Па ла но ва, пр во утвр ду ва да ли хи по-
тен зи ја та е при мар на или се кун дар на. Тоа зна чи де ка тре ба да иск лу чи 
бо лест, со стој ба или упо тре ба на ле ко ви, кои би до ве ле до се кун дар на 
хи по тен зи ја. 

- По крај прег ле дот, по треб но е да се на пра ват и ла бо ра то ри ски ана ли-
зи за ше ќе рот во кр вта, крв на сли ка и за функ ци ја та на бу брег. По тоа е 
по тре бен и 24-ча со вен мо ни то ринг на крв ни от при ти сок со АБП-хол тер 
- об јас ну ва д-р Па ла но ва.

Ка ко се ле ку ва?
Ле ку ва ње то на хи по тен зи ја та е на со че но кон олес ну ва ње на симп то ми те. 

Тоа не е по треб но ако па ци ен ти те не ма ат одре де ни симп то ми што го ме ну-
ва ат ква ли те тот на жи ве е ње. 

- Мер ки те на ле ку ва ње се на со че ни кон по до бру ва ње на хи ги е но-ди е тет-
ски те на ви ки и сти лот на жи ве е ње, ка ко вне су ва ње сол, до вол но теч но сти, 
ко фе ин, зго ле ме на те лес на актив ност. Ле ко ви се да ва ат са мо во слу чаи ко
га овие оп шти мер ки не ре зул ти ра ат со по во лен ефект. Ле ку ва ње то на се-
кун дар на та хи по тен зи ја е ети о ло шко - на со че но кон при чи на та што до ве ла 
до неј зи но ма ни фе сти ра ње - ве ли д-р Па ла но ва. 
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За бо лу ва ња та на диш ни те 
ор га ни кај де ца та се нај-
че ста при чи на по ра ди ко ја 
ро ди те ли те ба ра ат со вет од 

до кто ри те. За сре ќа, го лем број од 
овие за бо лу ва ња нај че сто се обич-
ни на стин ки или каш ли ца, па до кто-
ри те ве лат де ка ро ди те ли те са ми 
мо жат да му по мог нат на де те то, со 
пра вил на не га во до маш ни ус ло-
ви и без упо тре ба на ан ти би о ти ци, 
освен ако не ги про пи шал ле кар. 
За тоа, се кој ро ди тел тре ба да умее 
да ја пре поз нае бо ле ста кај де те то и 
пра вил но да го не гу ва за вре ме на 
бо ле ста. Мо ра да се знае и тоа де ка 

со ра бо тка та ме ѓу до кто рот и ро ди те-
ли те е мно гу важ на за по бр зо и це-
лос но оз дра ву ва ње на де те то.

Прим. д-р Ро зи та Ха џи-Ман че ва 
од „Ре-Ме ди ка“ ве ли де ка нај че сти 
зна ци за за бо лу ва ње на диш ни-
те па ти шта се: каш ли ца, за бр за но 

ди ше ње, зат нат нос или те че ње на 
но сот, бол ки во гр ло то или во уво-
то, отеж на то ди ше ње и ви со ка тем-
пе ра ту ра. Таа де тал но ги об јас ну ва 
овие зна ци и со ве ту ва ка ко да по-
ста пат ро ди те ли те во кон крет на си-
ту а ци ја. 

Заболувањена
дишнитепатишта

одчаевидоантибиотици
Го лем број за бо лу ва ња на диш ни те па ти шта кај де ца та 
нај че сто се обич ни на стин ки или каш ли ца, па до кто ри те 
ве лат де ка ро ди те ли те са ми мо жат да му по мог нат на де-
те то, со пра вил на не га во до маш ни ус ло ви и без упо тре ба 
на ан ти би о ти ци, освен ако не ги пре по ра чал ле ка рот
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Ка ко да му се по мог не на де те то при 
обич на каш ли ца или на стин ка

Отеж на то ди ше ње, 
зат нат или рас те чен 
нос и бол ки во 
гр ло то и во уво то

Зат на то то но се или те че ње од но-
сот мо же да го отеж нат ци ца ње то кај 
мла ди те до ен чи ња. За тоа е по треб-
но неж но да се ис чи сти но се то. Кап-
ки те за нос не се пре по ра чу ва ат, 
ве ли на ша та со го вор нич ка, освен 
т.н. кап ки од фи зи о ло шки рас твор, 
од нос но со лен рас твор.

Ако, пак, де те то има тем пе ра ту ра, 
бол ка во гр ло то или во уво то или не 
мо же да пие, по тре бен е ле кар ски 
прег лед. Ро ди те ли те не тре ба да ста-
ва ат ни ка кви кап ки во уво то на де-
те то ако тие кап ки не се про пи ша ни 
од ле кар.

Отеж на то ди ше ње, ве ли д-р Ха џи-
Ман че ва, се ја ву ва ко га има те шко 
вос па ле ние на бе ли те дро бо ви. Тоа 
се ма ни фе сти ра со вов ле ку ва ње на 
дол ни от дел на град ни от кош, кој, 
пак, се ја ву ва по ра ди отеж на то вди-
шу ва ње на воз ду хот.

1. Хра не те го де те то до де ка е бол но за да се из бег не гу бе ње то на не-
го ва та те лес на те жи на. Ако де те то е по ма ло од шест ме се ци и се хра ни 
са мо со мај чи но мле ко, мај ка та тре ба да го дои по че сто. Ако е по ста ро 
од шест ме се ци, по ну де те му да ја де кол ку што са ка. Ко га де те то е бол но 
апе ти тот му е на ма лен, па хра на та тре ба да се ну ди во по ма ли ко ли чес-
тва и по че сто.

2. Да вај те му на де те то по ве ќе теч но сти, а ако мај ка та го дои, не ка 
ци ца по че сто. Топ ли те на пи вки ја олес ну ва ат каш ли ца та и го омек ну ва ат 
гр ло то.

3. Про ве тру вај те ги про сто ри и те ка де што пре сто ју ва де те то и овоз мо-
же те му да ди ше чист воз дух.

- Не да вај те ан ти би о ти ци на сво ја ра ка. 
- Вни ма вај те на по ја ва на зна ци што ука жу ва ат на вло шу ва ње на со-

стој ба та на де те то и ја ве те се вед наш кај сво јот ле кар. Зна ци те што ука-
жу ва ат на бо ле сти и на вло шу ва ње на со стој ба та на де те то се: отеж на то 
или за бр за но ди ше ње, од би ва да ја де и да пие, мно гу воз не ми ре но или 
сон ли во или има мно гу ви со ка тем пе ра ту ра.

Се кој ро ди тел тре ба да умее да 
ја пре поз нае бо ле ста кај де те то 

и пра вил но да го не гу ва за 
вре ме на бо ле ста

Прим. д-р Ро зи та Ха џи-Ман че ва
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По го лем број де ца со каш ла-
ње или со те шко тии при ди ше-
ње то не ма ат зна ци на те шка 
бо лест или на вос па ле ние на 
бе ли те дро бо ви. Нај че сто тие 
има ат са мо обич на каш ли ца 
или на стин ка. На стин ка та са ма 
по се бе не е опас на бо лест и 
по ми ну ва за не кол ку де на. Кај 
овие де ца е по треб на до маш-
на не га за да се на ма лат или 
да се уб ла жат те го би те и да му 
се по мог не на де те то по лес но 
да ја пре бо ли на стин ка та. Ако 
до кто рот про пи шал ан ти би о тик 
за ле ку ва ње на де те то, тој тре-
ба да се да ва спо ред не го во то 
упас тво.

Обич на каш ли ца 
и на стин ка

За бр за но ди ше ње 
- мо жен знак за вос па ле ние на бе ли те дро бо ви

За бр за но то ди ше ње, ве ли до ктор ка та, мо же да се ја ви при ви со ка тем пе ра ту ра, но и при се ри оз но за бо лу ва ње на 
диш ни те па ти шта, ка ко ре зул тат на на ма ле ни от про ток на воз дух во бе ли те дро бо ви. Бр зи на та на ди ше ње то мо же да 
се ме ри пре ку бро јот на по ди га ња та на град ни от кош на де те то во те кот на ед на ми ну та. Де те то со за бр за но ди ше ње 
мо же да има вос па ле ние на бе ли те дро бо ви и за тоа тре ба вед наш да се од не се на ле кар.

Каш ли ца 
- од плун ка до 
ку че шко ла е ње

Ро ди те ли те тре ба да обра тат 
по себ но вни ма ние на ви дот на 
каш ли ца та. Таа мо же да би де 
су ва и раз драз ну вач ка, ко ја го 
воз не ми ру ва де те то, или влаж-
на, ко ја че сто е сле де на со 
искаш лу ва ње плун ка.

- Кај су ва та раз драз ну вач ка 
каш ли ца мај ка та мо же да да де 
топ ли на пи вки. Ако се ја ви дла-
бо ко каш ла ње во вид на ку че-
шко ла е ње, не на деј но од пол но 
здрав је, ро ди те ли те тре ба да го 
од не сат де те то на ле кар. При-
чи на та за тоа мо же да би де или 
вос па ле ние на гр ло то или вди-
шу ва ње ту ѓо те ло, ка ко грав, гра-
шок, ки ки ри тка ма ли де ло ви од 
играч ки и слич ни сит ни пред ме-
ти - об јас ну ва д-р Ха џи-Ман че ва.
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Чу ва ње на кр вта од па поч-
на та врв ца и кри о пре зер-
ва ци ја на ма тич ни те кле тки 
е ед на од нај го ле ми те про-

гра ми за ре цик ли ра ње во исто ри-
ја та на чо веш тво то. До де ка во ми-
на то то кр вта од па поч на та врв ца 
се сме та ше за ме ди цин ски от пад, 
таа де нес се сме та за из вор со кој 
се спа су ва ат жи во ти. Ток му од неа 
се изд во ју ва ат ма тич ни кле тки, кои 
по тоа се чу ва ат за да се упо тре бат 
во те ра пи ја при по ја ва на бо ле сти.  
 
ЗНАЧИТЕЛНИ МОЖНОСТИ

Ма тич на та кле тка, об јас ну ва д-р Ри
на Ља ти фи, прет ста ву ва „праз на“ ќе-
ли ја со фас ци нант на мож ност за транс-
фор ми ра ње ре чи си во си те кле тки од 
друг вид. За раз ли ка од спе ци ја ли зи-
ра ни те кле тки, кои има ат кон крет на 
уло га во ор га низ мот, ма тич ни те кле тки 
се од уни вер за лен вид и дејс тву ва ат ка
ко ин те рен си стем за ре ге не ра ци ја на 
на ши от ор га ни зам. Мла ди те ма тич ни 
кле тки од па поч на та врв ца, вели таа,  
има ат го ле ма моќ за транс фор ма ци ја 

во кле тки од друг вид, по до бро прис-
по со бе ни за ид ни те те ра пии во ре ге-
не ра тив на та ме ди ци на од ма тич ни те 
кле тки на ко ске на ср це ви на, би деј ќи 
со те кот на вре ме то ма тич ни те кле-
тки од ко ске на та ср це ви на ста ре ат 
и со тоа ја гу бат сво ја та ви тал ност.  
- Ре зул та ти те од не о дам неш ни те 
истра жу ва ња ука жу ва ат на зна чи тел-
ни ме ди цин ски мож но сти по вр за ни 
со ма тич ни те кле тки, кои во ид ни на ќе 
мо жат да се спе ци ја ли зи ра ат за раз-
лич ни за да чи. Во про цес се истра жу-
ва ње и под го то вка на но ви те ра пии, 
осо бе но кај де ге не ра тив ни те бо ле сти, 
ка ко на при мер, кај авто и му ни те за-
бо лу ва ња - Кро но ва бо лест, ди ја бе тес 
тип 1, лу пус. Се ра бо ти на истра жу-
ва ња за ре ге не ра ци ја на нерв ни от 
си стем кај це ре брал на па ра ли за, ен-
це фа ло па ти ја (авто лог на), хи по кси ја, 
мул тип на скле ро за, кај по вре да на 
’рбет ни от мо зок (ало ге на), тра у мат ска 
по вре да на мо зо кот - авто лог на. Го лем 
на пре док во ре ге не ра тив на та ме ди-
ци на е ре ге не ра ци ја та на ср це ви от 
му скул по пре ле жан ми о кар ден ин-
фаркт со ап ли ка ци ја на ма тич ни кле-

тки со бра ни од ср це ви от му скул - ве ли 
Ља ти фи.

СОРАБОТКА СО „СЕРАЦЕЛ“

Пр ва та при ват на оп шта бол ни ца 
„Ре-Ме ди ка“ со ра бо ту ва со гер ман-
ски от би о ме ди цин ски цен тар „Се ра-
цел“ (Seracell). Се ди ште то на цен та-
рот е во Ро сток, а има де се тго диш но 
искус тво во об ла ста на кри о пре зер-
ва ци ја и над 1.000 из ве де ни трансп-
лан та ции. Цен та рот има сопс тве на 
про из вод на авто ри за ци ја, ко ја е во 
сог лас ност со за ко ни те на Ре пуб ли ка 
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Ма тич на та кле тка прет-
ста ву ва „праз на“ ќе ли ја 
со мож ност за транс-
фор ми ра ње ре чи си во 
си те кле тки од друг вид. 
За раз ли ка од спе ци ја-
ли зи ра ни те кле тки, кои 
има ат кон крет на уло га 
во ор га низ мот, ма тич ни-
те кле тки се од уни вер-
за лен вид и дејс тву ва ат 
ка ко ин те рен си стем за 
ре ге не ра ци ја на на ши от 
ор га ни зам

Ма тич ни те кле тки 
- из вор на жи вот 



Гер ма ни ја и ра бо ти по нај стро ги стан-
дар ди за ква ли тет - ГМП-сер ти фи кат. 
Гер ман ски от би о ме ди цин ски цен-
тар „Се ра цел“ е спе ци ја ли зи ран во 
об ла ста на би о ин же не рин гот на ма-
тич ни те кле тки и на нив но то чу ва ње.  
- Ком па ни ја та раз ви про це си и си сте-
ми за обез бе ду ва ње на ква ли те тот, 
ка ко и нај мо дер ни про из водс тве ни 
об је кти за со би ра ње, обра бо тка и за 
трансп лан та ци ја на ма тич ни те кле тки 
- ве ли д-р Ља ти фи. 
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Де сет при чи ни зо што 
„Се ра цел“ е нај до бар из бор 

1. Не е обич на бан ка, ту ку гер ман ски би о ме ди цин ски цен тар. 
2. Ра бо ти спо ред нај ри го роз ни те ме ди цин ски стан дар ди (ДПП). 
3. Има дол го го диш но искус тво во под го то вка та на ма тич ни те кле тки за 

трансп лан та ци ја. 
4. Ги снаб ду ва бол ни ци те со ма тич ни кле тки за по тре би те за ле ку ва ње. 
5. „Се ра цел“ го про це си ра при ме ро кот од кр вта од па поч на та врв ца на 

ва ше то де те спо ред иден тич ни ба ра ња за ква ли тет што ва жат и за под го-
то вка на ма тич ни кле тки на ме не ти за кли нич ка упо тре ба - трансп лан та-
ци ја. 

6. По се ду ва ул тра мо дер ни ла бо ра то рии и кри о за мрз ну ва чи. 
7. Опре мен е со единс тве на кон тро ла на тем пе ра ту ра та (Temperature 

logger). 
8. На ро ди те ли те им ну ди нај до бри ус ло ви со ап со лут но по чи ту ва ње на 

до го во рот.
9. Ги оси гу ру ва си те при ме ро ци на ма тич ни кле тки во слу чај на бан крот, 

по ра ди ва ша без бед ност. 
10. Из да ва сер ти фи кат со де тал ни ин фор ма ции за ква ли те тот на ма тич-

ни те кле тки на ва ше то де те.

Ре зул та ти те од не о дам неш ни-
те истра жу ва ња ука жу ва ат на 
зна чи тел ни ме ди цин ски мож-
но сти по вр за ни со ма тич ни те 

кле тки
Д-р Ри на Ља ти фи 
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Играч ки те се пре диз вик за 
де те то да вле зе во игра во 
ко ја со воз бу да ќе иску су ва 
но ви ни, а тие ќе ги за до во-

лу ва ат не го ви те мо мен тал ни по тре би 
во раз во јот. Зна че ње то на играч ки те, 
во мо дер но то вре ме, е де фи ни ра но 
и це лос но раз јас не то до тој сте пен 
што на се кое нив но упат ство пи шу ва 
или тре ба да пи шу ва што тие сти му-
ли ра ат, за ко ја во зраст се на ме не ти 
и, се ка ко, кол ку се без бед ни. За тоа 
на овој дел од дет ски от раз вој се ко-
гаш тре ба да му се при о ѓа те мел но, 
а на играч ки те и на игра та со нив 
да се гле да се ри оз но, а не ка ко на 
не што што е са мо по пат но, ве ли 
м-р Ма ри ја Стој ко ска-Ва си лев-
ска, пси хо лог и пси хо те ра певт 
во „Ре-Ме ди ка“.

ФРУСТРАЦИИ И 
ФИЗИЧКИ ЗАКАНИ

Во зра ста за 
ко ја се на ме-
не ти играч ки те 
е мно гу ва жен 
сег мент и до бро е 
да се при др жу ва ме на 
таа наз на ка ко га из би ра ме 
играч ки за де ца та.

- Ако за по ма ло де те ку пи те 
играч ка што тре ба да ја има 
функ ци ја та по две го ди ни, тоа 

не зна чи де ка по бр зо му го сти му-
ли ра те раз во јот. Таа во зрас но не со-
од вет на, ме сто пре диз вик, мо же да 
биде фи зич ка за ка на за де те то, би-
деј ќи мо же да со др жи ма ли де ло ви 
што мо же да се про гол та ат, или, пак, 
да има не со од вет на те жи на. Исто та
ка, со та ква играч ка де те то мо же да 
се фру стри ра и кај не го мо жат да се 
раз ви јат не га тив ни емо ции и от пор, 
пр во кон играч ка та, а по тоа и кон 

игра ње то, па и кон екс пе ри мен ти ра-
ње то во оп што. Мно гу важ но е да се 
знае де ка играч ки те се за раз ви ва ње 
на ам би ци и те на де ца та, а не нив но 
ос тва ру ва ње кај ро ди те ли те - ве ли 
м-р Стој ко ска-Ва си лев ска.

СЕТЕТЕ СЕ НА ОМИЛЕНАТА 

Во упат ства та за играч ки те тре ба да 
има по се бен дел за ас пе кти те во раз-
во јот на де те то што таа играч ка ги сти-
му ли ра. При из бо рот тре ба осо бе но 
да се вни ма ва на де лот што се од не-
су ва на сти му ли ра ње то на ког ни тив-
ни от и те лес ни от раз вој - ин те ли ген-
ци ја, мо то рич ки ве шти ни, ви зу ел на 
пер цеп ци ја...

Стој ко ска-Ва си лев ска наг ла су ва де
ка овие ас пе кти се мно гу важ ни, за тоа 
што тие му да ва ат на де те то под др шка 
при ко рес пон ден ци ја та со сре ди на та 
и му го олес ну ва ат сна о ѓа ње то во неа.

Но тие ас пе кти, об јас ну ва на ша та 
со го вор нич ка, не се единс тве ни. 

Ед на кво важ но е играч ка та да го 
сле ди и емо ци о нал ни от раз вој на 
де те то. Ка ко пре ку од но си те ме ѓу 
ро ди те ли те, пред сѐ, та ка и пре-

ку игра та, де те то го раз ви ва сво јот 
емо ци о на лен ка па ци тет. 

- Чув ства та се мно гу по суп тил ни и 
по мал ку очиг ле ден е нив ни от раз вој 
на по ма ла во зраст, ко га умот (мис ле-
ње то) и те ло то мно гу по о чиг лед но се 
раз ви ва ат. Тоа што не е тол ку очиг ле-
ден овој раз вој не зна чи де ка е по ба-
вен или по мал ку зна ча ен. На про тив, 
ва жен е и бр зо се од ви ва. За да го 
под др жи ме на ше то де те во тој раз вој 
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содететововас



тре ба да го по ба ра ме де те то во нас 
са ми те, да ни по мог не. При се те те се 
што или ко ја играч ка за вас зна че ла 
мно гу и ви но си уба ви емо ции ко га 
ќе се при се ти те на неа. Мо же би би ла 
иски на та кук ла, ме тал но топ че или 
др ве на ла жи ца со ко ја сте ги пра ве-
ле ма гич ни те ја де ња за си те да би дат 
среќ ни... - об јас ну ва на ша та со го вор-
нич ка.

ЕМОЦИОНАЛНИОТ РАЗВОЈ НИЗ ИГРА

Емо ци о нал ни от раз вој на де те то низ 
играч ки е комп ле ксен и мно гу ва жен. 
Во пр ва та го ди на играч ка та за бе бе-
то, по крај сти му ла ции со бои, зву ци и 
тек сту ра, би би ло до бро да овоз мо жу-
ва и ста бил ност, да не е не пред вид ли-
ва, не ста бил на и да не е по сил на од 
де те то, од нос но тоа да мо же лес но да 
си игра со неа. Во вто ра та и тре та та 
го ди на од раз во јот тре ба да се вне су-
ва ат играч ки што ќе има ат по го ле ма 
цвр сти на и по јас ни фор ми, кои ќе му 
по ма га ат на де те то да ги при фа ќа по-
лес но гра ни ци те, ре дот и пра ви ла та. 
По на та му, по јас ну ва на ша та со го вор-
нич ка, важ на е има ги на ци ја та. 

- Не ну де те им мно гу „го то ви“ играч-
ки. Доз во ле те ва ше то де те да ги до о-
фор ми со сво ја та фан та зи ја играч ки-
те ра бо тил ни ци, куј ни, ку ќи... По тоа 
по ле ка во ве ду вај те ги груп ни те игри 
или игри те во кои де те то са мо стој но 
тре ба не што да за вр ши по не кој ре-
дос лед (по тре та до пре ду чи лиш на и 
ра на учи лиш на во зраст). Отка ко де те-
то ќе вле зе во гру па со врс ни ци и ќе го 
поч не пер и о дот на со ци ја ли за ци ја, по 
из вес но вре ме ќе раз вие по тре ба да 
го из гра ди ста ту сот во неа. Вни ма тел-
но тре ба да се раз ви ва чув ство то на 
са мо до вер ба, ус пеш ност и ко рис ност. 
За тоа тре ба да се ко ри стат играч ки со 

кои бе ско неч но ќе мо же да има оби-
ди, гре шки и ус пех, или да игра игри 
што мо же да ги до ве де до крај и са-
мо стој но, со по тен ци ра ње си ту а ции 
во кои е ус пеш но, но и си ту а ции во 
кои губи, но има на деж, си ту а ции во 

кои без не го ва по мош или без не го во 
учес тво не мо же не што да се за вр ши - 
ве ли м-р Стој ко ска-Ва си лев ска.

МОЖЕ ДА СЕ ВИДАТ 
АФИНИТЕТИТЕ НА ДЕТЕТО

Играч ки те се пре диз вик за де те то 
да вле зе во игра во ко ја со воз бу да ќе 
иску су ва но ви ни што ќе ги за до во лу-
ва ат не го ви те мо мен тал ни по тре би во 
раз во јот, не иск лу чу вај ќи ја фру стра-
ци ја та но и чув ство то на си гур ност, 
вол ја, са мо до вер ба и љу бо пит ност.

Пси хо те ра пе втот ве ли де ка не мо ра 
си те осо би ни да ги сти му ли ра ед на 
играч ка и за тоа тре ба да се на пра ви 
из бор за де те то да мо же да нај де што 
му тре ба. На тој на чин де те то не са мо 
што ќе се раз ви ва среќ но ту ку ќе ги 
про ја ви и сво и те ви стин ски, автен тич-
ни афи ни те ти, кои ро ди те лот тре ба да 
ги ви ди и од лу чи да ли и ка ко да ги под-
др жи. 

- Ко га из би ра те играч ка за де те, 
вра те те се кон се бе и ви де те ја ва ша-
та оми ле на играч ка та што сте ја има ле 
на таа во зраст. Се те те се на чув ства та 
што таа играч ка ви ги да ла, а вие сте 
ги раз ви ва ле или не низ жи во тот - до-
да ва м-р Стој ко ска-Ва си лев ска.
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Емо ци о нал ни от раз вој на де те то низ играч ки е сло жен 
и мно гу ва жен. Во пр ва та го ди на, играч ка та за бе бе то, 
по крај сти му ла ции со бои, зву ци и со тек сту ра, би би ло 
до бро да овоз мо жу ва и ста бил ност, да не е не пред-
вид ли ва, не ста бил на и да не е по сил на од де те то, 
од нос но тоа да мо же лес но да си игра со неа. 
Во вто ра та и тре та та го ди на тре ба да се 
вне су ва ат играч ки што ќе има ат по-
го ле ма цвр сти на и по јас ни фор ми, а 
по на та му - важ ни за фан та зи ја та

Мно гу е важ но да се знае де ка 
играч ки те се за раз ви ва ње на 

ам би ци и те на де ца та, а не нив-
но ос тва ру ва ње кај ро ди те ли те 

м-р Ма ри ја Стој ко ска-
Ва си лев ска, пси хо лог 

и пси хо те ра пев т



Лојалноста оди рака под рака со емоциите. Сите 
нѐ придвижува позитивното, тоа е јадрото на наша-
та мотивација, да се опкружиме со луѓе и нешта и да 
ги повторуваме активностите што ни обезбедуваат 
позитивни чувства и искуства. 

Ние, во „Еуролинк“, работиме на унапредување 
на искуството на нашите клиенти со компанијата и 
се трудиме секоја интеракција на клиентот да ре-
зултира во позитивно искуство на фер однос, ква-
литетна понуда и пријателска грижа за имотот и се-
мејството на нашите клиенти.

Лојалноста на сите членови во нашето големо 
семејство е број еден фокус на нашата компанија и 
затоа секој нов и следен чекор кон подобрување на 
односот со нашите клиенти подразбира сѐ поголем 
квалитет и бенефиција за нив.

Ценејќи го изборот на над 300.000 клиенти што 

секоја година го избираат нашето друштво за свое 
и ни ја доверуваат грижата за најважните нешта во 
својот живот, „Еуролинк“ почна со програма за гри-
жа за своите клиенти и наградување на нивната до-
верба.

Отсега сите постоечки и нови корисници на „Еу-
ролинк осигурување“ имаат можност да добијат ка-
ско-осигурување по цена од само 1 денар.

Единствено што треба да направат е да склучат 
договор за лојалност од 3 години со „Еуролинк“ и 
со полиса за автодоговорност ќе добијат можност 
да склучат каско-осигурување за нивното возило за 
само 1 денар за првата година. 

Информирајте се за уникатната можност во цен-
тарот за поддршка на клиенти „Еуролинк 24“ на 
02/15 888 или кај вашиот агент за осигурување. 

Со „Еуролинк“ секогаш добивате повеќе.

САМО „ЕУРОЛИНК“ ЈА ЦЕНИ ВАШАТА ЛОЈАЛНОСТ!
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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 наа со сер-
ти фи кат за ква ли тет и за ком пе-
тент ност ИСО 15189:2013. Спо ред 
исти от стан дард, кој ва жи за 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 се 
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.                                         

Светскипризнаени
резултати-доказ
заквалитет

АКРЕ ДИ ТА ЦИИ НА ЛА БО РА ТО РИ И ТЕ

Со акре ди та ци ја та на 
ла бо ра то ри и те се 
обез бе ду ва приз на ние 
за ква ли тет и за нив 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 стан дар ди те и на 
ко рис ни ци те во це лост
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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 на 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.

Приз на ние за ти мот, ма кси мум за па ци ен тот
Отсе кот за ин ви тро-фер ти ли за ци ја (ИВФ) при Од де ле ни е то за ги не ко ло-

ги ја и аку шерс тво во „Ре-Ме ди ка“ функ ци о ни ра ат од са мо то ос но ва ње на 
бол ни ца та. До до не су ва ње то на За ко нот за би о ме ди цин ско пот по мог на то 
оп ло ду ва ње проб ле ми те на брач на та неп лод ност се ре ша ваа не це лос но.

- Со до не су ва ње то на За ко нот се по ста ви ја те ме ли те на ИВФ на за кон-
ски ос но ви што ва жат во за пад ни те зем ји, ка де што во ми на то то имав ме 
и од лив на па ци ен ти за оваа по стап ка. По ве дов ме ини ци ја ти ва за до пол-
ну ва ње на овој за кон од ас пект на до на ци ја на јај це-кле тки. Па ра лел но, 
со вос по ста ву ва ње то на за кон ски те рам ки, пре ку во нред ни за ла га ња на 
ИВФ-ти мот, ги обез бе див ме си те ус ло ви за спро ве ду ва ње на ИВФ-по стап-
ки те, што по драз би ра со вре ме на ди јаг но сти ка за при чи ни те на неп лод-
ност и комп лет на имп ле мен та ци ја на тех но ло ги и те на аси сти ра на ре про-
дук ци ја - ве ли проф. д-р Гли гор Ди ми тров, шеф на Од де лот за ги не ко ло ги ја 
и аку шерс тво.

ИВФ-про це сот во од нос на ре ла ци ја та ор ди ни рач ки до ктор, зе мен ма-
те ри јал, спро ве де на ла бо ра то ри ска по стап ка, из вр шен транс фер и по на-
та мош но сле де ње на па ци ен тка та е тес но по вр зан и ме ѓу себ но за ви сен. 
Со дру ги збо ро ви, се кој учес ник во комп лекс на та по стап ка на ин ви тро има клуч на уло га во ус пеш но ста на про-
це сот. 

- По стиг на ти те ре зул та ти ги сле ди ме од са ми от по че ток, ги ана ли зи ра ме во од нос на си те фа кто ри што вли ја ат 
на по стап ка та на неп лод ност во оп што. Од до би е ни те ана ли зи и спо ред ба та со до стап ни те по ка за те ли во свет ски-
те спи са ни ја за ус пеш ност на ИВФ-по стап ки те оце нив ме де ка на ши те ре зул та ти се ра мо до ра мо со об ја ве ни те 
од дру ги те свет ски цен три. Тоа по сто ја но ни да ва по твр да де ка сме на до бар пат и нѐ сти му ли ра да се за ла га ме 
за по на та мош но уна пре ду ва ње. Не по стои по го ле мо за до волс тво за ти мот и за са ми от па ци ент ко га про це сот 
ИВФ за вр шу ва ус пеш но - ве ли про фе со рот.

Со акре ди та ци ја та на ИВФ-ла бо ра то ри ја, бол ни ца та до би ва ме ѓу на род на по твр да де ка ла бо ра то ри ска та из-
вед ба на ин ви тро-по стап ки те го ис пол ну ва ме ѓу на род ни от стан дард за ква ли тет и ком пе тент ност за ме ди цин ски 
ла бо ра то рии во сог лас ност со ИСО 15189:2013, што прет ста ву ва приз на ние за це ло куп ни от тим и го ле ма си гур-
ност за па ци ен ти те де ка е на пра вен ма кси му мот за нив.

- Се то ова не е слу чај но, ре зул тат е на на пор на ра бо та на це ли от тим, по сто ја но над гра ду ва ње на ком пе тент но-
ста на це ло куп ни от пер со нал. Зад нас стои до ку мен ти ран исто ри јат за ква ли тет што оп фа ќа раз вој на по стап ки те, 
ра бот ни те ус ло ви и ком пе тент но ста на пер со на лот - до да ва д-р Ди ми тров.
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Се ко ја ана ли за е ит на и пра вил на
 
Со акре ди та ци ја та на би о хе ми ска-

та ла бо ра то ри ја со стан дар дот ИСО 
15189:2013 се по твр ди ква ли те тот на 
ана ли зи те, а со тоа и ре зул та ти те што 
се изра бо ту ва ат. По твр да та за ква ли-
тет, ком пе тент ност се од не су ва и за 
пер со на лот во ла бо ра то ри ја та, ве ли 
прим. д-р Ма ри ја Пас ху, спе ци ја лис-
тка по ме ди цин ска би о хе ми ја и ра ко-
во ди тел ка на оваа ла бо ра то ри ја.

- Наш им пе ра тив е и по сто ја но мо-
ни то ри ра ње, одр жу ва ње на ла бо ра-
то ри ска та опре ма и точ но спро ве ду-
ва ње на по стап ки те. Во „Ре-Ме ди ка“ 
се ко ја ана ли за е ит на. Тоа го на ла га ат 
спе ци јал но сти те во бол ни ца та, но за 
нас се ит ни и ана ли зи те на ам бу лант-

ски те па ци ен ти. Тие ба ра ат кон сул та ци ја и со ле ка ри те од ла бо ра то ри ја та, а тоа 
е на ша об вр ска и за до волс тво. Со та кви от од нос се оправ ду ва и уг ле дот на бол-
ни ца та, ка ко пр ва при ват на и врв на во др жа ва та - ве ли д-р Пас ху.

И ди јаг но стич ко-би о хе ми ска та 
ла бо ра то ри ја поч на со ра бо та со 
са мо то ос но ва ње на „Ре-Ме ди-
ка“. Спо ред сво ја та ор га ни за ци ска 
по ста ве ност, спа ѓа во Од де лот за 
ди јаг но сти ка. Од  поч ну ва ње то со 
ра бо та до де нес зна чи тел но е зго-
ле мен оп се гот на ра бо те ње, што 
по драз би ра во ве ду ва ње ши рок 
спе ктар бр зи, спе ци фич ни и сен зи-
тив ни ла бо ра то ри ски по стап ки. 

- Тие во це лост ги за до во лу ва ат 
по тре би те на па ци ен ти те и се клуч-
на под др шка при ди јаг но сти ци ра-
ње то и спро ве ду ва ње то на те кот на 
ле ку ва ње то. Ана ли за то ри те што се 
ко ри стат се од ре но ми ра ни про из-
во ди те ли на ла бо ра то ри ска опре-
ма. Ме то ди те на ра бо та се ва лид-
ни и се ве ри фи ку ва ат со одре ден 
вре мен ски ин тер вал. Ди јаг но стич-
ко-би о хе ми ска та ла бо ра то ри ја со 
го ди ни учес тву ва во ме ѓу на род ни 
ше ми за обез бе ду ва ње до вер ба 
во ре зул та ти те пре ку ре а ли за ци ја 
на ме ѓу ла бо ра то ри ска спо ред ба. 
За исто то тоа е до бит ник на не кол-
ку сер ти фи ка ти, кои ја по твр ду ва-
ат точ но ста на ре зул та ти те - ве ли 
прим. д-р Иван ка Сте фа нов ска, 
ше фи ца на од де лот Ди јаг но сти ка. 

Акре ди та ци ја та на би о хе ми ска та 
ла бо ра то ри ја прет ста ву ва по твр-
да за ква ли те тот и ор га ни за ци ја та 
на ра бо та та, но и пот стрек, до да ва 
таа, за одр жу ва ње на тој ква ли тет 
и за на та мош но уна пре ду ва ње на 
неј зи но то функ ци о ни ра ње.

Ви сок про цент на ус пех на ин ви тро
Со акре ди та ци ја та на ла бо ра то ри ја та за аси сти ра на ре про дук ци ја и ин-

ви тро-фер ти ли за ци ја со стан дар дот ИСО 15189:2013 се по твр ди ја ква ли-
те тот на ра бо та та и ком пе тент но ста на пер со на лот, а на ед но се во ве доа и 
но ви кон трол ни си сте ми, кои овоз мо жу ва ат иде ал ни ус ло ви за обра бо тка 
на га ме ти и раз вој на ем бри о ни, ве ли м-р Ва лен ти на Со ти ро ска, ше фи ца 
на ла бо ра то ри ја та.

- Над во реш на та кон тро ла од ИВФ-екс пер ти го по твр ди ус пе хот на на ши от 
тим да соз да де си стем во кој ад ми ни стра тив ни те, ла бо ра то ри ски те и ме-
ди цин ски те про це ду ри ги пре тво ри во днев на пра кти ка. Со при ме на та на 
стан дар дот се овоз мо жу ва по сто ја но мо ни то ри ра ње на ла бо ра то ри ска та 
опре ма, кон ти ну и ра на обу ка на пер со на лот, мо ни то ри ра ње на ин ди ка то-
ри те на ква ли тет, по сто ја но над гра ду ва ње на ус лу ги те на ла бо ра то ри ја та 
со во ве ду ва ње но ви тех ни ки, ка ко и мо ни то ринг на ре зул та ти те од це ло-
куп ни от про цес на оп ло ду ва ње то до ра ѓа ње то на но во ро де ни те - ве ли Со-
ти роска.

Ком би на ци ја та на точ но кон тро ли ра ни ла бо ра то ри ски ус ло ви, ко ри сте-
ње но ва ге не ра ци ја ме ди у ми, ка ко и врв на тех нич ка опре ме ност, га ран ти-
ра ат иде ал ни ус ло ви за аси сти ран раст и раз вој на ем бри о ни.

- Поз на ва ње за пре имп лан та ци-
ски от раз вој и ре дов но то еду ци-
ра ње и обу чу ва ње за но ви ИВФ-
тех ни ки се на ша та дви жеч ка си ла 
уште од са ми от по че ток. Ви со ки от 
про цент на по стиг на та бре ме ност 
и бро јот на ро де ни де ца се нај сил-
ни от до каз за ква ли тет на та ра бо та 
на ла бо ра то ри ја. Со про ши ру ва-
ње то на ла бо ра то ри ја та во но ви 
про сто рии ќе се овоз мо жи ИВФ-
цен та рот да при ми уште по ве-
ќе двој ки на кои ќе им ги по ну ди 
нај со фи сти ци ра ни те про це си на 
оп ло ду ва ње за ко неч но да им се 
ос тва ри со нот да ста нат ро ди те ли 
- до да ва Со ти роска. 

По твр де но 
точ ни ре зул та ти



42 РЕВИТА | септември 2014

Пр ва та при ват на оп шта бол-
ни ца „Ре-Ме ди ка“ по бе ди 
во об ла ста „Жи вот на сре-
ди на и кор по ра тив на одрж-

ли вост“ на нат пре вар со нај до бри те 
биз ни си во зем ја ва, а со тоа ста на 
на ци о на лен шам пи он во оваа ка те-
го ри ја. Во исто вре ме бол ни ца та се 
стек на со пра во то да ја прет ста ву ва 
Ма ке до ни ја и да се нат пре ва ру ва со 
нај до бри те биз ни си во оваа ка те го-
ри ја во Евро па.

На гра да та ја до де лу ва Асо ци ја ци ја-
та за европ ска биз нис-на гра да. Таа 
е ди зај ни ра на за да се пре поз на ат и 
на гра дат из во нред но ста, нај до бри те 
пра кти ки и ино ва ци и те во Европ ска-
та биз нис-за ед ни ца. Оваа пра кти ка 
по стои се дум го ди ни и пре рас на во 
сил но пре поз нат лив бренд. За на ци о-
нал на на гра да и за европ ска биз нис-

на гра да оваа го ди на ап ли ци раа 33 
европ ски зем ји и 26.000 биз ни си.

Со по бе да та во ка те го ри ја та „Жи-
вот на сре ди на и кор по ра тив на одрж-
ли вост“, „Ре-Ме ди-
ка“ е приз на е на 
ка ко во деч ки биз-
нис од еми нент ни 
биз нис-про фе си-
о нал ци, по ли ти ча-
ри, ака де ми ци и 
прет при е ма чи од 
це ла Евро па. 

Во мај го ди на ва 
бол ни ца та до би ла 
из ве сту ва ње од ти-
мот за истра жу ва-
ње на европ ска та 

биз нис-на гра да, кој во прет ход ни те 
осум ме се ци ана ли зи рал над 17.000 
ком па нии што во сво е то ра бо те ње 
ги де мон стри ра ат во деч ки прин ци пи 

на на гра да та (ко мер-
ци ја лен ус пех, ино ва-
ции и биз нис-ети ка), 
за при ста пу ва ње кон 
про це сот на европ ска-
та биз нис-на гра да. 

- Бев ме из ве сте ни 
де ка по спро ве де но то 
истра жу ва ње на Ко ми-
си ја та на европ ска та 
биз нис-на гра да, „Ре-
Ме ди ка“ е од бра на за 
вклу чу ва ње во про гра-
ма та, што се ба зи ра 
на сил ни те им пре сии 
и ус пе хот што бол ни ца-
та го де мон стри ра во 
си те ас пе кти на сво е то 
опе ра тив но дејс тву ва-
ње и вли ја ни е то врз 
биз ни сот. Ја при фа тив-
ме по ка на та за вклу чу-
ва ње во про це сот со 
со од вет на та од го вор-
ност, во сог лас ност со 
пре стиж но ста на оваа 
про гра ма и на гра да. 
Во пр ви от круг се вклу-

чив ме пре ку до ста ву ва ње из ве штаи 
ба ра ни од ко ми си ја та - об јас ну ва ат 
од „Ре-Ме ди ка“. 

От та му до да ва ат де ка со гор дост 
ја спо де лу ва ат ве ста за офи ци јал-
но то приз на ние де ка „Ре-Ме ди ка“ 
е бол ни ца што по сто ја но го из ди га 
стан дар дот за биз нис-ве шти ни во 
Евро па. Ка ко на ци о на лен шам пи-
он, бол ни ца та се стек на со пра во 
да го ко ри сти брен ди ра но то ло го на 
европ ска та биз нис-на гра да.

За на ци о нал на та на гра да и за европ ска та биз нис-на гра да 
оваа го ди на ап ли ци раа 33 европ ски зем ји и 26.000 биз ни си

„Ре-Ме ди ка“ 
На ци о на лен шам пи он за жи вот на 

сре ди на и кор по ра тив на одрж ли вост
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И ЕВРОП СКА БИЗ НИС-НА ГРА ДА ЗА 2013/2014 ГО ДИ НА
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Натерен
страшенпикер,
нодомадецата
секапитени
До ма не ма тре нер, 
не ма пи кер. Сѐ е до го вор, 
и во вр ска со до мот и во 
вр ска со Да р јан и Фи лип, 
за да не тр пи ни кој, 
ни де ца та ни на ши те 
про фе си о нал ни 
ка ри е ри. Се пак 
нај го ле мо то вни ма ние 
е за де ца та, ве ли 
Сне же, со пру га та 
на Ван чо

Во до мот на се мејс тво то на ра ко ме та рот Ван чо 
Ди мов ски че сто е ка ко на нат пре вар. Жи во, 
тем пе ра мент но, во ско ка ње и бр за ње, но план-
ски и ус пеш но. Се пи шу ва ат до маш ни за да чи, 

се гле да ат цр та ни фил мо ви, се де ба ти ра за ра ко ме тот.
Ги по се тив ме на не кол ку ме се ци пред Свет ско то ра ко-

мет но пр венс тво во Ка тар и во екот на СЕХА-ли га та и 
на Ли га та на шам пи о ни те. За ме ник-ка пи те нот на ра ко-
мет ни от шам пи он Ме та лург и не го ва та со пру га Сне же нѐ 
пре че каа за ед но со си но ви те Да р јан и Фи лип. До де ка 
де ца та куг лаа во еден агол од днев на та со ба, Ван чо го 
поч на му а бе тот за ра ко ме тот, ка ко да зна е ше де ка са ка-
ме вед наш да слуш не ме што пла ни ра на ши от ра ко ме тен 
ве те ран, би деј ќи по сто е ја пла но ви нат пре ва ри те со Гр-
ци ја да би дат пос лед ни те во не го ва та ре пре зен та тив на 
ка ри е ра.                                                                              



- Има ше та кви пла но ви, но се га 
пред нас е СП во Ка тар, што е најз-
на чај но. Зна чи, во на ред ни те три ме-
се ци сум по све тен на тоа, па по тоа 
ќе од лу чам. Дру ги те про фе си о нал ни 
пла но ви ми се по вр за ни со Ме та-
лург, да ја до и грам го ди на ва, па да 
ви ди ме за след на та се зо на - поч на 
Ван чо.

Ка ко и да е, ве ли, ќе би де мно гу 
горд што играл за Ма ке до ни ја и што 
при до нел мно гу.

ДЕ НЕС ПИ КЕР, А ПРЕД 20 ГО ДИ НИ 
СА КАЛ ДА БИ ДЕ ФУД БА ЛЕР

Ди мов ски поч нал да игра ра ко-
мет на 14 го ди ни, би деј ќи, ка ко што 
ве ли, не мо жел да тре ни ра фуд бал. 
Го са кал спор тот отсе ко гаш, но ко га 
поч нал да тре ни ра, ве ли, се про на-
шол се бе си.

- Пр ва жел ба ми бе ше фуд ба лот, 
но ко га поч нав да тре ни рам ра ко-
мет, сѐ се сме ни. Бу квал но се про-

нај дов се бе си и еве ве ќе 21 го ди на 
сум тука. Ра ко ме тен идол ми бе ше 
Ср би нот Дра ган Шкр биќ, а на по че-
то кот игра та ја учев од на ши от Игор 
Ко тев ски - се се ќа ва Ди мов ски.

Ра ко мет на та ка ри е ра ја поч нал во 
Вар дар про, про дол жил во Пе ли стер 
и во Голд клуб, а од 2006 го ди на е во 
Ме та лург. За зас лу ги те во не го ви от 
тим нај до бро збо ру ва ат на ви ва чи те 
и ре зул та ти те, а за осо бе ни зас лу ги 
во спор тот во 2012 го ди на ја до би 
на гра да та „13 Но ем ври“ на гра дот 
Скоп је.

СРЕ ЌЕН СУМ ШТО ИМА МЕ 
ВА КВА ПУБ ЛИ КА

Ван чо 20 го ди ни е на пи кер ска та 
по зи ци ја, ме сто во еки па та за кое 
важи не о фи ци јал на та де фи ни ци ја 
дека е „по зи ци ја на ко ја ра ко ме та-
рот до би ва најм но гу ќо тек“. Но тој ве
ли де ка не мо же ни да се за мис ли на 
кри ло или ка ко бек.

Спо ред Ди мов ски, за пи кер не е 
до вол но са мо да си си лен, ту ку и та-
кти чен и сна од лив. Во по но во вре-
ме, а осо бе но во на ши от ра ко мет, 
пи кер ска та по зи ци ја не е са мо да се 
до бие топ ка и да се по стиг не гол, туку 
ре чи си се кој на пад, ре чи си це ла та 
та кти ка за ре а ли зи ра ње на на па дот 
за ви си од таа играч ка по зи ци ја. Ама 
се ко ја по зи ци ја си има сво ја те жи на 
и за да ча. За тоа тим ска та игра, ве ли 
тој, е клу чот за гол.

- Ка ко што се кој нат пре вар во це-
ли на е при каз на за се бе, та ка и се кој 
по стиг нат гол е по себ на при каз на. И 
тоа е она што најм но гу ми пра ви ќеф 
во игра та, на те ре нот, без раз ли ка да
ли јас сум го по стиг нал го лот или сум 
му овоз мо жил на не кој од со и гра чи-
те да по ен ти ра. Осо бе но ако тој гол е 
ре зул тат на до бро ос мис лен и ре а ли-
зи ран тим ски на пад или ако сум по-
стиг нал гол од те шка, ре чи си не воз-
мож на си ту а ци ја за по го док. Над вор 
од те ре нот тоа се по бе ди те, а осо бе-
но тоа што лу ѓе то го це нат она што 
си го по стиг нал за клу бот и за ре пре-
зен та ци ја та, по ра ди што те сре ќа ва-
ат и те поз дра ву ва ат на ули ца. Ме 
ра ду ва што на ши те на ви ва чи зна ат 
да го вред ну ва ат се кој ус пех и, уште 
по ве ќе, што зна ат да би дат искре но 
бла го дар ни за тоа - ве ли Ван чо.

До бра пуб ли ка зна чи мно гу. Отка-
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ко Ме та лург и ре пре зен та ци ја та фа-
ти ја до бар ри там, по сто ја но има ме 
пол ни са ли и ви стин ско на ви ва ње. 
Ван чо ве ли де ка ду ри и ги на у чи ле 
не кои од нај вер ни те на ви ва чи ка де 
се дат на три би ни те, осо бе но оние 
поб ли ску до те ре нот. Се раз ви ду ри 
и ви зу ел на ко му ни ка ци ја со пуб ли ка-
та, ве ли тој, и ко га ќе се по стиг не гол, 
а и во мо мен ти ко га на па дот не ти 
оди од ра ка.

- Зна е ме кол ку во Ма ке до ни ја е 
по пу ла рен ра ко ме тот и де ка на ша-
та пуб ли ка го са ка и го раз би ра овој 
спорт. За тоа е нај до бра пуб ли ка та 
што го раз би ра ра ко ме тот, ко ја со 
пог лед те раз би ра ко га тре ба да ти 
да де по сил на под др шка, ко ја знае 
да со чув ству ва и во по бе да и во по-
раз, ко ја знае ко га да го кре не сво јот 
тим, а ко га да му на пра ви при ти сок 
на на ши от про тив ник. Но, не е са мо 
до пуб ли ка та. За до бра игра мо ра 
да се би де ма кси мал но под го твен, 
ка ко тим ски та ка и ин ди ви ду ал но. 
Пред се кој нат пре вар да се ос мис-
лу ва та кти ка та, стра те ги ја та, да се 
ана ли зи ра про тив ни кот до нај си тен 
де таљ. Отсе ко гаш сме би ле по све те-
ни на тоа и еве пос лед ни ве го ле ми 
пр венс тва го по ка жаа тоа, поч нав ме 
да ги по бе ду ва ме нај го ле ми те ра ко-
мет ни си ли во све тот, и клуп ски и ре-
пре зен та тив ни - об јас ну ва Ван чо.

И ПРИ ВАТ НО ЗА ЕД НО СО МОЈ СОВ СКИ, 
МИР КУ ЛОВ СКИ, ЈО НО СКИ...

Ван чо со сво и те клуп ски ко ле ги се 
дру жи и при ват но. Че сто се за ед но 
со се мејс тва та на На ум че Мој сов-
ски и на Фи лип Мир ку лов ски, Аце 
Јо но ски. Де ца та им се на приб лиж-
но иста во зраст, па и нив на та друж-
ба им оди. Но, ве ли, знае че сто да 
се дру жат и со пом ла ди те Ма на сков, 
Ге ор ги ев ски...

ДО МА ДЕ ЦА ТА СЕ КА ПИ ТЕ НИ

Се дум го диш ни от Да р јан и три го-
ди ни по ма ли от Фи лип се по зи тив но 
тем пе ра мент ни де ца, кои са ка ат да 
зна ат сѐ и да се во цен та рот на вни-
ма ни е то на се мејс тво то Ди мов ски. 
Со пру га та на Ван чо, Сне же, ко ја е 
ад во ка тка, ве ли де ка во нив ни от 
дом се ко гаш е ма кси мал но жи во, 
најм но гу по ра ди де ца та, на чии по-

тре би се прис по со бу ва ат, но де ка со 
Ван чо си на пра ви ле ше ма за сѐ да 
функ ци о ни ра бес пре кор но.

- На у тро јас ги под го тву вам де ца та 
за во гра дин ка и во учи ли ште, до де-
ка Ван чо се под го тву ва за тре нинг. 
За зе ма ње на де ца та сме по де ле-
ни, ед но то тој, дру го то јас, па оди ме 
дома. По тоа Ван чо е пак на тре нинг 
до де ка ние ги ра бо ти ме до маш ни те 
за да чи. Ко га ќе дој де тој, има ат мал-
ку вре ме да си по и гра ат пред спи е-
ње. Бр зо и на пор но тем по, но се на-
вик нав ме - ве ли Сне же.

Со Ван чо се за ед но ве ќе 14 го ди-
ни, но до ма не ма тре нер, не ма пи-
кер, сѐ функ ци о ни ра бес пре кор но, а 
Ван чо е со се ма раз ли чен до ма одо-
што е на те рен, до да ва таа. Ка пи те-
ни те до ма се Да р јан и Фи лип.

Нат пре ва ри те на Ван чо ги сле ди 

ре дов но це ло то се мејс тво. Сне же 
вели де ка таа и Фи лип се по ти вки, но 
Да р јан е се ко гаш об ле чен во дрес, 
опре мен со тру ба и е мно гу гла сен.

СЕ НА ДЕ ВАМ ДЕ КА НА ПРА ВИВ 
ДО ВОЛ НО ЗА НА ШИ ОТ РА КО МЕТ

По ле ка за вр шу ва еден дел од ра-
ко мет на та ка ри е ра на Ди мов ски, со 
мно гу ти ту ли и ус пе си, клуп ски и ре-
пре зен та тив ни, со мно гу по бе ди и со 
мно гу сла ва до не се на за ма ке дон-
ски от ра ко мет.

- Све сен сум де ка на сѐ има крај. 
На 29 го ди ни имав те шка опе ра ци-
ја и си ве лев да мо жам по тоа да иг-
рам ба рем уште три го ди ни, а еве, 
от то гаш по ми наа шест го ди ни, уште 
играм и мо жам да ка жам де ка сум 
за до во лен од сво ја та спорт ска ка-
ри е ра и од тоа што сум го на пра вил 
и за клуп ски от и за ре пре зен та тив-
ни от ра ко мет во Ма ке до ни ја. Се ра-
ду вам што има ме мла ди игра чи што 
са ка ат и зна ат да ра бо тат, кои уште 
по ве ќе ќе го кре нат ни во то на ма-
ке дон ски от ра ко мет - за до во лен е 
Ван чо.

Ве ли де ка по ле ка се под го тву ва за 
нов на чин на жи вот што ќе дој де по 
про фе си о нал но то игра ње ра ко мет.

- Ако оста нам во спор тот пак мо же-
би ќе имам си лен ри там, но не тол-
ку ка ко што е се га. Са кам да би дам 
со де ца та по ве ќе од се гаш ни те два 
ча са днев но, поп лад не по тре нинг и 
пред спи е ње. Ама ќе по ка же вре ме-
то - ни ре че на ис пра ќа ње.

И ние ќе се фо ку си ра ме на СП во 
Ка тар, на игра та на Ван чо, а што по-
тоа со не го ва та ка ри е ра... ќе по ка же 
вре ме то, ка ко што ре че и тој.
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Ако оста нам во спор тот, 
пак мо же би ќе имам 
си лен ри там, но не тол ку 
ка ко што е се га. 
Са кам да би дам со 
де ца та по ве ќе од 
се гаш ни те два ча са 
днев но. Ама ќе по ка же 
вре ме то, ре че Ван чо
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Иа ко вре мен ски те ус ло ви не 
им одат во при лог на гра-
деж ни ци те, ра бо ти те на 
авто па тот Ми ла ди нов ци - 

Све ти Ни ко ле - Штип се од ви ва ат до-
бро. Од ком па ни ја та „Бе тон“-Скоп је 
ве лат де ка ра бо ти те ги поч на ле на-
вре ме, а цел та им е да за вр шат во 
пред ви де ни от рок. 

„Бе тон“ е дел од ти мот што го гра ди 
но ви от мо де рен авто пат, со кој, пак, 
ќе се овоз мо жи бр зо по вр зу ва ње на 
це ла источ на и ју го и сточ на Ма ке до-
ни ја со глав ни от град. Освен гра ѓа-
ни те, од овој авто пат го ле ма ко рист 
ќе има и биз нис-се кто рот. 

Пав ле Пав лов ски, про ект-ме на џер 
за авто па тот и ди ре ктор на Пр во гра-
ди ли ште во „Бе тон“, ве ли де ка де лот 
што го има до би е но оваа фир ма се 
со стои од клуч ка та Ми ла ди нов ци, 
ка де што има де вет об је кти (мо сто-
ви, нат пат ни ци, пот пат ни ци) и око лу 
500.000 на си пи, ка ко и од тра са та 
од по че то кот на авто па тот до се дум-
на е сет ки ло ме три, вклу чу вај ќи ги 
мо сто ви те и ви ја ду кти те. 

- Има око лу 5 ми ли о ни куб ни ме-

СЕ ГРА ДИ НО ВИ ОТ МО ДЕ РЕН АВТО ПАТ ВО ИСТОЧ НИ ОТ РЕ ГИ ОН

„Бетон“гоповрзуваСкопјесоШтип
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три ископ на зем ја и 1,4 ми ли о н куб-
ни ме три на си пи, кои се оп фа те ни 
во це ли от про ект. Има око лу 2 ки ло-
ме три це вче сти про пу сти по де ле ни 
во го ле ми на од 40 до 80 ме три - ве
ли Пав лов ски.

Мо мен тал но гра деж ни ци те ра бо-
тат на клуч ка та Ми ла ди нов ци, поч-
наа со ископ на два та ви ја ду кта, со 

отво ра ње те ме ли, а се под го тву ва ат 
за зго ле му ва ње на ин тен зи те тот на 
оваа клуч ка за да мо же об је кти те да 
дој дат во по на пред на фа за во зим-
ски от пер и од. 

- До се га ра бо тев ме и на про би-
ва ње на тра са та и на иско пи те на 
це ла та тра са. Ма кси мал но сме кон-
цен три ра ни на по че то кот до 10 ки ло-
ме тар, а во по чет на фа за сме ме ѓу 
10 и 11 ки ло ме тар. Под го тви тел но 
поч ну ва ме од 16,5 до 17 ки ло ме тар. 

Дру ги те де ло ви се во фа за на раз ра-
бо тка - об јас ну ва Пав лов ски.

Во мо мен тов „Бе тон“ има акти-
ви ра но ме ѓу 55 и 60 ка ми о ни, 21 
ба гер, 8 бул до же ри, 6 греј ле ри, 12 
вал ја ци, три ски па-ро во ко па чи, ци-
стер ни за во да и сит на ме ха ни за ци-
ја.

- Има ме око лу 150 лу ѓе ди рект но 
ан га жи ра ни во ра бо та та. Оваа број-
ка се којд нев но ќе се зго ле му ва - до-
да ва Пав лов ски.

„Бе тон“ е дел од ти мот што 
го гра ди но ви от мо де рен 
авто пат, со кој, пак, ќе се 
овоз мо жи бр зо по вр зу ва-
ње на це ла источ на и 
ју го и сточ на Ма ке до ни ја 
со глав ни от град. Освен 
гра ѓа ни те, од овој авто пат 
го ле ма ко рист ќе има и 
биз нис-се кто рот
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На го ди неш ни от нат-
пре вар „Мун дус ви ни 
2014“, кој ре дов но се 
одр жу ва во Гер ма ни ја и 

прет ста ву ва еден од во деч ки те нат-
пре ва ри за ви но во све тот, ви нар-
ни ца та „Сто би“ по стиг на огро мен 
ус пех. На нат пре ва рот ви на та на 
„Сто би“ осво и ја пет на гра ди. Зла-
тен ме дал осво и ја „вра нец ве ри тас 
2011“ и „амин та 2011“, а сре брен 
ме дал - „ка бер не со ви њон 2011“, 
„шар до не ба рик 2013“, „пе тит вер-
до 2011“. 

Ме ѓу на род ни от нат пре вар за 
вино се одр жу ва од 2001 го ди на. 
На не го оце ну ва ат ви со ко ква ли фи-
ку ва ни су дии за ви но. При сус тву ва-
ат гер ман ски и ме ѓу на род ни ено ло-
зи, ана ли ти ча ри за ви но, тр гов ци, 
со ме ли е ри, ре сто ра ни и но ви на ри 
за ви но.

Прет ход но, по па у за од пет го ди-
ни, а во ор га ни за ци ја на Љуб љан-
ски от са ем, се одр жа 56-то ме ѓу-
на род но оце ну ва ње на ви но. Ова 
нат пре ва ру ва ње е ед но од нај ста-
ри те ме ѓу на род ни оце ну ва ња на 

ви но во све тот во оп што и бе ше под 
стро ги от па тро нат на Ме ѓу на род-
на та ор га ни за ци ја за ло зарс тво и 
ви нарс тво, ка ко и под по кро ви телс-
тво на Ин тер на ци о нал на та уни ја на 
ено ло зи. Беа при сут ни 40 де гу ста то-
ри од еди на е сет др жа ви, пре теж но 
од Евро па, а има ше де гу ста то ри и 
од САД и од Ка на да.

Ви нар ни ца та „Сто би“ со сво е-
то бе ло ви но „шар до не ба рик“ од 
бер ба та 2013 го ди на ста на се вку-
пен шам пи он во ка те го ри ја та бе ли 
ви на на ме ѓу на род но то оце ну ва ње 

Излатоисреброзавинатана„Стоби“



„Вино Љуб ља на 2014“, што прет ста-
ву ва огро мен ус пех, ка ко за „Сто-
би“ та ка и за Ма ке до ни ја во оп што.

Она што ѝ да ва уште по го ле ма 
те жи на на оваа на гра да е и фа ктот 
што „Сто би“ ус пеа да на пра ви кон-
ти ну и тет, ка ко во бер би те та ка и во 
на гра ди те, би деј ќи и ми на та та го-
ди на на ме ѓу на род но то оце ну ва ње 
во Гор на Рад го на, Сло ве ни ја, бе ше 

шам пи он во ка те го ри ја та бе ли ви на 
со исто то ви но, но од бер ба та 2012 
го ди на. 

- Си те зна е ме де ка Ма ке до ни ја 
е пре поз на е на на Бал ка нот и во 
Евро па ка ко зем ја со из во нред на 
кли ма за про из водс тво на цр ве-
ни ви на, до де ка по ра ди ек стрем но 
топ ла та кли ма мно гу е те шко да се 
про из ве дат бе ли врв ни ви на, а тоа 
е не што што на нас ни пој де од ра ка 
и до се га мно гу ус пеш но го пра ви ме 
тоа - ве лат од ви нар ни ца та.

По крај шам пи он ска та ти ту-
ла, до би и зла тен ме дал за 
ква ли тет во ка те го ри ја та 
цр ве ни ви на за „амин та“ 
бер ба 2011 го ди на и за 
„вра нец ве ри тас“ бер ба 
2011 го ди на.
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Излатоисреброзавинатана„Стоби“ На пре стиж ни от нат пре-
вар за ви но „Мун дус 
ви ни“ го ди на ва „Сто би“ 
освои две злат ни и три 
сре бре ни ме да ли, до де-
ка на 56-то ме ѓу на род-
но оце ну ва ње на ви но 
во Љуб ља на со бе ло то 
ви но „шар до не ба рик“ 
од бер ба та 2013 го ди на 
ста на се вку пен шам пи-
он во ка те го ри ја та бе ли 
ви на. По крај шам пи-
он ска та ти ту ла, до би и 
зла тен ме дал за ква ли-
тет во ка те го ри ја та цр-
ве ни ви на за „амин та“ 
бер ба 2011 го ди на и за 
„вра нец ве ри тас“ бер ба 
2011 го ди на

Не о дам неш ни на гра ди
„АМИН ТА 2011“ - ЗЛА ТЕН МЕ ДАЛ
„ВЕ РИ ТАС 2011“ - ЗЛА ТЕН МЕ ДАЛ
„КА БЕР НЕ СО ВИ ЊОН 2012“ - СРЕ БРЕН МЕ ДАЛ
„ШАР ДО НЕ БА РИК 2013“ - СРЕ БРЕН МЕ ДАЛ
„ПЕ ТИТ ВЕР ДО 2011“ - СРЕ БРЕН МЕ ДАЛ

„ВРА НЕЦ ВЕ РИ ТАС 2011“ - ЗЛА ТЕН МЕ ДАЛ
„АМИН ТА 2011“ - ЗЛА ТЕН МЕ ДАЛ
„КА БЕР НЕ СО ВИ ЊОН 2011“ - СРЕ БРЕН МЕ ДАЛ
„ШАР ДО НЕ БА РИК 2013“ - СРЕ БРЕН МЕ ДАЛ
„ПЕ ТИТ ВЕР ДО 2011“ - СРЕ БРЕН МЕ ДАЛ

На гра ди на „Мун дус ви ни 2014“



Ако до бро раз мис ли те, 
есен та е со вр ше на за фи зич ка 
актив ност - по ни ски те 
тем пе ра ту ри спре чу ва ат 
пре гре ва ње и да ва ат од лич но 
чув ство при веж ба ње то. 

Без из го во ри, 
по ра чу ва Ри та Чо кре ва, 
ин стру ктор ка за пи ла тес.
ПОЧ НУ ВА МЕ ДЕ НЕ СКА!

ЕСЕНСКА МОТИВАЦИЈА!
УБ
АВ

И
И
З
ДР

АВ
И

Го по ткре ва те те ло то во пра ва ли ни ја, а ед на та но га е ис пра ве на 
Во исто вре ме ги ви тка те ла кти те и ја кре ва те но га таНа ва ле те се на на зад со прав грб, ед на та но га е мал ку по-

ткре на та и мир на, дру га та ја кре ва те и ја спу шта те

Ла кти те ги ви тка те по крај те ло то, 
а ед на та но га ја по ткре ва те, ис пра ве на во ко ле но то 






