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Првата приватна општа 
болница „Ре-Ме ди ка“ не-
о дам на ин ве сти ра ше во 
нов, уште по со фи сти ци-

ран CO2-ла сер за ен до скоп ско опе-
ри ра ње. Што зна чи оваа но ви на за 
па ци ен ти те, а ка кво олес ну ва ње 
ќе би де за хи рур зи те?

- Се ра бо ти за при ма рен CO2-ла сер 
во ото ри но ла рин го ло ги ја та (ОРЛ). 
Или, се ра бо ти за исти от тип ла сер со 
кој ра бо тев ме до се га, со тоа што но-
ви от е соф твер ски зна чи тел но про-
ме нет, плус со др жи но ва тех но ло ги ја 
на surgi scan, со ко ја се мо ди фи ци-
ра ла сер ски от зрак. Тех но ло ги ја та се 

раз ви ва, па ка ко што ево лу и ра онаа 
на при мер кај мо бил ни те те ле фо ни 
до па мет ни те ле фо ни, та ка е и со 
оваа опре ма. Се га не кои по те зи не 
тре ба вие да ги пра ви те за што мо-
же по ло шо да ги на пра ви те одо што 
ги пра ви са ми от си стем. Прин ци пи те 
на ра бо та пра ктич но се све ду ва ат на 
исто, со тоа што се га со но ви от ла сер 
мож но сти те се зна чи тел но по го ле ми. 
Мо же да се ко ри сти за се то она за 

што и до се га го ко ри стев ме ла се рот, 
со тоа што се га има и до да то ци за 
упо тре ба во на зал на та хи рур ги ја. 
Ме ѓу тоа, за да пра ви те ла сер ски 

опе ра ции, да го упо тре би те ла се рот 
е по треб на це ло куп на еки пи ра ност, 
а ние ја има ме. Има ме т.н. џет-ане-
сте зи ја, ко ја овоз мо жу ва ане сте зи-
ја со пер ма нент на вен ти ла ци ја без 
упо тре ба на ту бус, а тоа зна чи де ка 
хи рур гот има сло бо ден про стор и по-
ле на ра бо та. По крај ова, по тре бен е 
и по се бен ин стру мен та ри ум без кој 
не мо же да се ра бо ти, ка ко и опе ра-
ти вен ми кро скоп. Се ка ко за сѐ е по-
тре бен и до бро обу чен ка дар. 

ПРОФ. Д-Р ЃОР ЃИ ОРОВ ЧА НЕЦ
За ото ри но ла рин го ло гот 
и хи рург во „Ре-Ме ди ка“, 
проф. д-р Ѓор ѓи Оров ча нец 
не ма по тре ба од по себ но 
прет ста ву ва ње. Поз нат е 
за мно гу ми на и ка ко вр-
вен ди јаг но сти чар, од ли чен 
поз на вач на ла сер ски те 
опе ра ции, а не за мен лив и 
ко га ста ну ва збор за кла-
сич ни те хи рур шки ин тер-
вен ции. Со не го раз го ва-
рав ме за пред но сти те на 
ла сер ска та хи рур ги ја, за 
тим ска та ра бо та и со вре-
ме ни те свет ски про то ко ли, 
ка ко се за чу ву ва здрав је-
то и за тоа ка ко да се би де 
еден од нај до бри те

Единс тве на 
тех но ло ги ја, 
врв ни ефе кти, 
ма кси мум здрав је
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...Вие сте еден од нај до бри те поз-
на ва чи на ен до скоп ски те ме то ди 
во ОРЛ-хи рур ги ја та и ла сер ски те 
опе ра ции. Тие, освен во „Ре-Ме ди-
ка“, на овие про сто ри се ра бо тат 
и во Бел град, но во мно гу по мал 
обем, а пр ва та ста ни ца на ко ја 
рам но прав но се ра бо ти е во За-
греб. Што зна чи опе ри ра ње со ла-
сер и ко ја е не го ва та пред ност? 

- Тоа зна чи опе ри ра ње пре ку вид-
но то по ле што го до би ва те пре ку 
ен до скоп ски пат, со вле гу ва ње во 
ор га нот (ждрел ни от и грк лан ски от 
про стор) со опе ра ти вен ми кро скоп 
и ка ме ра. Исто ри ски гле да но, ен-
до ско пи ја та одам на би ла ин ди ци-
ра на, но ова пра ша ње се сме та ло 
за кон тро верз но до по ја ва та на ла-
се рот. Ла се рот е тој што овоз мо жи 
рам но прав ност на ен до скоп ски от 
ме тод во од нос на дру ги те опе ра тив-
ни ме то ди, па ду ри и пред ност во од-
нос на нив. Ла сер ска та ен до скоп ска 
хи рур ги ја поч ну ва да се раз ви ва од 
осум де сет ти те го ди ни на ми на ти от 
век. Во 1988 го ди на, најм но гу во 
Гер ма ни ја, поч ну ва по ин тен зив на-
та при ме на на ла се рот. Де неш на та 
Европ ска асо ци ја ци ја за ла рин го ло-
ги ја има по се бен се ктор за ла сер ска 
хи рур ги ја, кој ги де фи ни ра и про то ко-
ли те за ра бо та. 
Бе не фи ци ја та е што пра ви те опе-

ра тив на ин тер вен ци ја он ко ло шки 
аде кват на со кла сич на та хи рур ги ја, 
но па ци ен тот го за др жу ва те са мо 
еден ден, до де ка со кла сич на хи рур-
ги ја тој мо же да ле жи и цел ме сец 
во бол нич ки ус ло ви. Па ци ен тот не 
ги чув ству ва те го би те по опе ра ци ја-
та. Тој мо же да чув ству ва не кои нес-
пе ци фич ни сен за ции и под нос ли ви 
бол ки, но дру ги от ден ве ќе мо же да 
си оди од бол ни ца. Ту мо ри те со Т1 и 
Т2-кла си фи ка ци ја, без раз ли ка да-
ли се во вер ти кал на ре сек ци ја на 
ла рин гсот, или се во хо ри зон тал на 
(су праг ло тис), нај рам но прав но се 
опе ри ра ат со ла сер. За па ци ен тот е 
мно гу бит но што не ма отвор на душ-
ни кот, не ма тра хе о сто ма, од ко ја си-
те се пла шат, не ма луз на од над вор, 
на ма лен е мор би ди те тот, не ма по-
вре да на му ску ли те, се за чу ву ва ат 
функ ци и те ка ко ди ше ње то и бр зо 
се вра ќа гла сот. Има опе ра ции на 
поз на ти лич но сти на кои гла сот им 
е про фе си ја и не ма да про поз на е те 

де ка се опе ри ра ни. Исто та ка, што и 
да се слу чи и да се по гре ши, кај оваа 
ин тер вен ци ја има мож ност за ре ин-
тер вен ци ја, за раз ли ка од кла сич на-
та хи рур ги ја, ка де што не ма про стор 
за по пра вка.
Сме там де ка е и мно гу бит но што 

па ци ен тот не е ни све сен за те жи на-
та на бо ле ста за тоа што лес но по ми-
ну ва во ле ку ва ње то. 
Ла се рот се упо тре бу ва и за трет-

ман на пре кан це роз ни со стој би, 
ка ко на при мер ле у коп ла кии, раз ни 
ти по ви дисп ла зии, хи пер ке ра то зи и 
па пи ло ма то за на грк лан, ко ја кај во-
зрас ни има тен ден ци ја за ма лиг ни-
за ци ја. Ту ка ла се рот е нај со вре ме но 
и су ве ре но средс тво за тоа што со 
пра ве ње ва по ри за ци ја се ели ми-
ни ра па пи ло ма то за та, а ла сер ски от 
зрак не про ди ра под слуз ни ца та, со 
што се ре а ли зи ра ера ди ка ци ја на 
па пи ло ма то за та без оште ту ва ња на 
функ ци о нал ни те стру кту ри од грк ла-
нот. Не за мен ли ва е упо тре ба та на 
ла се рот во ре ша ва ње то би ла те рал-
ни па ра ли зи на гла сил ки без раз ли-
ка на нив на та ети о ло ги ја. Си те дру-
ги хи рур шки ме то ди за вр шу ва ат со 
фор ми ра ње тра хе о сто ма.

Се ра бо ти по нај со вре ме ни про-
то ко ли...

- Та ка е. След ни от кон грес во Пра га 
е трет на Кон фе де ра ци ја та за ото ри-
но ла рин го ло ги ја. Јас сум по ка нет ка ко 
член на на у чен ко ми тет. Тре ба да се 
на пра ви ре цен зи ја на но ви те про гре-
си што се пра ват, а ја пра ви ме де сет-
ми на. Тре ба да ви ди ме што е тоа што 
вре ди, за по тоа да мо же да се пре-
зен ти ра. По на та му ќе се фор ми ра ат 
ко ми сии што ќе ра бо тат на ве ри фи ка-
ци ја на но ви те про то ко ли или на про-
ме на на ста ри те про то ко ли на ра бо та. 
Ги ра бо ти те и нај те шки те опе ра-

ции за рак на гр ло то кај оние што, 
ка ко што ве лат, ве ќе дру ги те ги 
от пи ша ле. Што ќе им по ра ча те на 
па ци ен ти те, ка ко да не стиг нат до-
та му?

- Мно гу е бит но да се знае де ка во 
откри ва ње то на ра кот не го ва та ра на 
ди јаг но за по драз би ра из вес но из ле-
ку ва ње. Ова зна чи ре дов ни прег ле ди, 
осо бе но ко га е не што сом ни тел но. 
Па ци ен ти те кај кои по стои ве ри фи ка-
ци ја на ту мор ски про цес, мој со вет е 
да се кон сул ти ра ат за вто ро мис ле ње 
за изг ле ди те и мож но сти те за по на та-
мош ни от трет ман.                             >>
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Во мо мен тот на ди јаг но сти ци ра ње 

на кар ци но мот, 10 от сто од па ци ен-
ти те има ат да леч на ме та ста за, 20 от-
сто има ат ло кал ни ме та ста зи, што е 
опе ра бил но, а кај над 60 про цен ти 
про це сот е ло ка ли зи ран во грк ла нот. 
Од нив, Т1 и Т2 се по ло ви на слу чаи. 
Во тие слу чаи мо же да се опе ри ра ат 
без ка ков би ло рез од над вор. Де нес, 
ка ко што ка жав, за Т1 и Т2 су ве рен 
ме тод е упо тре ба на ла сер. 
Ако ту мо рот има про гре си ја (не е 

Т1 и Т2), мо ра да се упо тре бу ва ат и 
дру ги ме то ди (кла сич на хи рур ги ја), 
што по драз би ра пар ци јал ни ре сек-
ции или то тал на ре кон стру ктив на хи-
рур ги ја на ла ринкс. Се кој со вре мен 
при од мо ра пр во да има со вре ме ни 
ди јаг но стич ки про це ду ри, ла рин го-
ско пи ја со ри ги ден ла рин го скоп и, 
стро бо ско пи ја, фи бе рен до ско пи ја и 
ми кро ла рин го ско пи ја. Трет ма нот по-
на та му за ви си од па ци ен тот, не го ва-
та оп шта со стој ба и бо ле ста и неј зи-
ни от на пре док.
Ко ја дру га па то ло ги ја ја ра бо ти те?
- Мо е то искус тво ту ка е по ве ќе од 

30 го ди ни. Ја ра бо там це ла та врат на 
хи рур ги ја, по со вре ме на ра бо та на 
ни во на нос и па ра на зал ни си ну си, 
ка ко и се вкуп на та ото ри но ла рин го-
ло шка па то ло ги ја.
Во „Ре-Ме ди ка“, за ед но со д-р Вес-

на Пе тре ска-Ду ков ска, стиг нав ме да 
има ме над 500 опе ра тив ни ин тер-
вен ции го диш но. 
За до вол ни ли сте од ти мот и од 

опре ма та со ко ја ра бо ти те во бол-
ни ца та?

- Опре ма та сам ја из би рав, зна чи 
де ка сум го од брал она што сум сме-
тал де ка е нај до бро и на неа де фи ни-
тив но не се ште де ше. Таа е це лос но 
тех но ло шки за о кру же на и да ва оп ти-
мум во на ше то ра бо те ње.
И ка да рот би мо жел да го по фа лам. 

Во ди јаг но стич ки от и опе ра тив ни от 
дел ра бо ти ме двај ца ле ка ри. Мо жам 
да ги по фа лам и ко ле ги те во опре а-
ци о на та са ла на ор га ни зи ра но ста и 
на ве шти на та за при ме на и ап ли ка-
ци ја на овие тех но ло гии, ка ко и оние 
во хос пи тал ни от дел, ка де што им се 
да ва не га та на па ци ен ти те. Мис лам 
де ка па ци ен ти те ге не рал но си одат 
за до вол ни по ин тер вен ци и те и ле ку-
ва ње то што е из вр ше но ту ка. 
Ка ко ги спо ју ва те ра бо та та во 

хи рур шка са ла и под го то вка та на 
пом лад ка дар за ра бо та? 

- Со ко ле ги од дру ги др жа ви оди ме 
на ра бо тил ни ци и на пре да ва ња за 
еду ка ци ја на спе ци ја ли сти, ле ка ри 
што ве ќе за вр ши ле со спе ци ја ли за-
ци ја и поч ну ва ат со сво ја та по ди на-
мич на ра бо та. Се пра ват обу ки за 
да им се ка жат одре де ни што со ви 
и ра бо ти за да не мо ра да ги осоз-
на ат пре ку сво и те гре шки. Зна е те, 
не ко гаш по ве ќе ра бо ти изг ле да ат 
не ло гич но, а функ ци о ни ра ат и тре ба 
ед но став но на лу ѓе што ве ќе поч на-
ле да ја ра бо тат ра бо та та не кој да 
им по ка же ка ко не што смее или не 
смее да се на пра ви, ка ко одре ден 
по тег или упо тре ба на ин стру мент за 
одре де на проб ле ма ти ка ќе да де по-
до бар ре зул тат. 
Ка ко се стек ну ва ре пу та ци ја на 

еден од нај до бри те ОРЛ-хи рур зи?

- Прет по ста ву вам де ка се стек ну ва 
со ус пеш но ста во ра бо та та. Ко га она 
што го пра ви те реф ле кти ра со по зи-
ти вен став на сре ди на та во ко ја жи-
ве е те и ра бо ти те, па и со мис ле ња 
де ка не ко му мо же те са мо вие да му 
по мог не те, то гаш има те та ква ре пу-
та ци ја. Но за да стиг не те до неа тре-
ба до бро да изра бо ти те, во смис ла 
на тоа да из ле ку ва те и да им по мог-
не те на мно гу па ци ен ти.
Што им по ра чу ва те на пом ла ди-

те ко ле ги те?
- Има три ра бо ти што тре ба да ги 

има ат на ум. Пр во, мо ра да би дат 
по све те ни на ра бо та та и по све те ни 
на па ци ен ти те. Вто ро, ко га ќе сов ла-
да ат одре де на об ласт тре ба да сфа-
тат ка де тре ба да се дви жат, ка де се 
дви жат проб ле ми те во об ла ста во 
ко ја ра бо тат за да се на со чат и да 
ги из бе рат ви стин ски те ме то ди на 
функ ци о ни ра ње, да ги сов ла да ат, а 
по тоа да мо же да се над гра ду ва ат. 
На при мер, јас ко га поч нав да спе-
ци ја ли зи рам, 90 от сто од слу ча и те на 
кли ни ка беа па то ло ги ја на уво, а во 
Љуб ља на 90 от сто беа со се ма дру ги. 
За тоа, мо ра да сфа ти те ка ко тре ба 
да се дви жи те, пре ку ли те ра ту ра и 
пре ку дру ги соз на ни ја. Во исто вре-
ме мо ра да има те кон ти ну и ра на еду-
ка ци ја. Има ра бо ти за кои јас и на 
оваа во зраст одам кај дру ги ко ле ги 
да на у чам, за тоа што не тре ба са ми 
да ги откри ва те. Или ако сте ги откри-
ле, вие тре ба да ги пре зен ти ра те.
Бит но е да не се сра мат од еду ка-
ци ја. Има ко ле ги што се сра мат од 
неа или ед но став но не ма ат вол ја да 
се еду ци ра ат, ста ну ва ат ко мот ни во 
сво е то ра бо те ње и стаг ни ра ат.
Тре то, мо ра да нај де те за до волс-

тво во ра бо та та. Без не го не мо же-
те да ра бо ти те ус пеш но. Исто та ка, 
мо ра да се ме на џи ра стре сот, да 
не пра ви те по тег без да зна е те кој е 
след ни от. 
Ка ко, д-р Оров ча нец, ги пол ни те 

ба те ри и те?
- Не сум ги ис праз нил уште. Се ше-

гу вам. Са ма та ра бо та ре ге не ри ра 
но ва енер ги ја и нов мо тив. Нај ве ро-
јат но тре ба и да се вни ма ва ка ко ќе 
вли јае при ти со кот што од сре ди на та 
се пра ви кон вас, за што вие има-
те одре ден ка па ци тет, а па ци ен ти те 
зна ат да пра ват при ти сок. 

Мис лам де ка па ци ен ти те ге не-
рал но си одат за до вол ни по ин-
тер вен ци и те и ле ку ва ње то што е 

из вр ше но ту ка

По ла сер ска опе ра ци ја, па ци ен-
тот го за др жу ва те са мо еден ден, 

до де ка со кла сич на хи рур ги ја 
тој мо же да ле жи и цел ме сец во 
бол нич ки ус ло ви. Па ци ен тот не 

чув ству ва те го би
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Ра кот на дој ка та е нај че сто-
то кан це ро ге но за бо лу ва ње 
кај же ни те и во раз ви е ни от 
и во по мал ку раз ви е ни от 

свет. Се про це ну ва де ка са мо во 
2011 го ди на од оваа бо лест по чи на-
ле над 508.000 же ни, по ка жу ва из-
ве шта јот на Свет ска та здрав стве на 
ор га ни за ци ја (СЗО) об ја вен ла ни. Во 
би тка та со не го, ве лат ле ка ри те, нај-

до бри ре зул та ти 
но сат на вре ме-
но то откри ва ње 
и не го во то со вре-

ме но ле ку ва ње. 
Тие зна чат го лем про-

цент на из ле ку ва ње и 
вра ќа ње на же ни те во 
се којд нев ни от жи вот. 
Врв ни екс пер ти од 

пр ва та при ват на оп-
шта бол ни ца „Ре-Ме-
ди ка“ и дру ги јав ни 
и при ват ни здрав-
стве ни уста но ви, 
истак ну вај ќи де ка 
бо ле ста не из би ра 
ко га ќе на пад не, го 

прет ста ви ја пра вил ни-
от при стап во ди јаг но сти ци ра ње 
и ле ку ва ње на ра кот на дој ка та. 
За да ја из диг нат све ста за ова за-

бо лу ва ње и по втор но да ги по тсе тат 
па ци ен ти те на опас но сти те од овој 
рак, тие ги пре зен ти раа те кот на ди-
јаг но сти ка та и трет ма ни те во бор ба-
та про тив бо ле ста. 

НАЈДОБРИ РЕЗУЛТАТИ - РАНО ОТКРИ-
ВАЊЕ И ПРАВИЛНО ЛЕКУВАЊЕ

- Зна е ме де ка октом ври е ме сец 
за бор ба про тив ра кот на дој ка та, 
но оваа бо лест не из би ра, ги на па-
ѓа па ци ен ти те во те кот на це ла та 
го ди на. На ша цел е то ну сот за свес-
но ста за опас но сти те што сле ду ва ат 
со ова за бо лу ва ње, но и мож но сти те 
за пра вил но ле ку ва ње на па ци ен ти-
те да ги одр жи ме це ла го ди на. Оваа 
еки па има што да ка же за ди јаг но-
сти ци ра ње то и пра вил ни от трет ман 

на за бо лу ва ње то, со што се по стиг-
ну ва ат нај го ле ми те ус пе си во ле-
ку ва ње то - ре че проф. д-р Ан дре ја 
Ар сов ски, стру чен ди ре ктор на „Ре-
Ме ди ка“ и то ра ка лен хи рург. 
Тој истак на де ка са ка ат да пре не-

сат мно гу бит на по ра ка, оти тре ба 
по сто ја на, до бро ос мис ле на, до бро 
ор га ни зи ра на и струч на актив ност 
во ра но откри ва ње на кар ци но мот 
на дој ка та, ин ди ви ду а лен при стап во 
комп лет ни от трет ман на се кој па ци-
ент, а тоа се по стиг ну ва со ко ле ги јал-
на мул ти дис цип ли нар на актив ност 
во се којд нев ни кон та кти и кон сул та-
ции за из бор на нај до бар трет ман. 
Ко га ста ну ва збор за откри ва ње 

на ра кот на дој ка та, пр ви во кон такт 
со па ци ен ти те до а ѓа ат ра ди о ди јаг но-
сти ча ри те. Д-р Ели за бе та Ба бу шку, 
ра ди о ди јаг но сти чар ка во „Ре-Ме ди-
ка“, ре че де ка во со став на ди јаг но-
стич ки от дел на цен та рот за дој ка, 
сме стен во Скоп је, Стру ми ца и во 
Те то во, ра бо ти ви со кос пе ци ја ли зи-
ран стру чен тим од супс пе ци ја ли сти, 
спе ци ја ли сти и спе ци ја ли зи ра ни тех-
ни ча ри-ра ди о ло зи. 

- Ма мо гра фи ја та е зла тен стан дард 
за ра но откри ва ње на ра кот на дој-
ка та, а ме на џер ски от тим во де ше 
сме тка да се обез бе ди из во нред но 
мо де рен ди ги та лен апа рат, кој овоз-
мо жу ва со ма ла ком пре си ја и ни ска 
до за зра че ње да се до бие ква ли-
тет на сли ка со мож ност за ана ли за 
на си те па то ло шки про ме ни што се 
по ја ви ле. Тој е над гра ден со си стем 
за сте ре о та ктич ни ин ва зив ни про це-
ду ри, единс твен во др жа ва та. Рас по-
ла га ме со мо де рен ехо-апа рат - ве ли 
д-р Ба бу шку.

100% 
ПОД ДР ШКА 
во би тка та 
со ра кот 
на дој ка та

Врв ни екс пер ти од „Ре-Ме ди ка“ и 
дру ги јав ни и при ват ни здрав стве-
ни уста но ви, истак ну вај ќи де ка 

ра кот на дој ка та не из би ра ко га ќе 
на пад не, го прет ста ви ја пра вил ни от 

при стап за ди јаг но сти ци ра ње и за ле ку-
ва ње на оваа бо лест. Тие ре дов но ќе ги 
по тсе ту ва ат па ци ен ти те и за опас но ста 
на ра кот и за зна чај но ста на пре вен тив-
ни те прег ле ди
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Во цен та рот, об јас ну ва д-р На де 
Пе та нов ска, радиодијагностичарка,  
се из ве ду ва ат си те ин ва зив ни ди јаг-
но стич ки про це ду ри за до ди фе рен-
ци ра ње на па то ло шки те про ме ни 
(кор-би оп сии, тен ко иг ле ни би оп сии 
во де ни под ехо и ма мо граф). 
Ко га со би оп си ја ќе се зе ме дел 

од сом ни тел но то тки во од про ме на-
та, тоа се ис пра ќа на ана ли зи ра ње 
кај па то лог, со што се овоз мо жу ва 
пре циз на пре до пе ра тив на ди јаг но-
за. Д-р Са шо Ба нев од „Би оп си ја“ ја 
истак на пред но ста на кор-би оп си ја-
та, ко ја се из ве ду ва со шуп ли ва иг ла, 
при што се до би ва ат ци лин дри за хи-
сто ло шко ис ле ду ва ње. 

- Кор-би оп си ја та овоз мо жу ва зе-
ма ње со од вет ни при ме ро ци од ма-
ли не пал па бил ни ле зии, зе ма ње 
по го лем број при ме ро ци, зе ма ње 
при ме ро ци од по ве ќе ло ка ции, што 
овоз мо жу ва пре циз на ди јаг но за на 
хе те ро ге ни ле зии. При ме ро ци те до-
би е ни со оваа би оп си ја овоз мо жу-
ва ат и иму но хи сто хе ми ска ана ли за 
до кол ку ле зи ја та е не о пе ра бил на - 
ре че д-р Ба нев. 

Отка ко ќе се во ста но ви пре циз-
на ди јаг но за кај нај го лем дел па ци-
ен ти  се про дол жу ва со хи рур шки 
трет ман. Проф. Ар сов ски об јас ну ва 
де ка со вре ме на та хи рур ги ја на дој-
ка та прет ста ву ва без бед на про це ду-
ра, без раз ли ка со ко ја ме то да ќе се 
при ста пи, комп ли ка ци и те се ми нор-
ни и ре ла тив но ре тки, а се ри оз ни 
комп ли ка ции ре чи си не по сто јат во 
со вре ме на та хи рур ги ја. 

- Де нес ни сто и на рас по ла га ње 
го лем из бор на хи рур шки ме то ди. 
Мо же да се на пра ви ра ди кал на ма-
сте кто ми ја, што зна чи от стра ну ва-
ње на це ла та гра да за ед но со лимф-
ни те жлез ди под па зу ва та, што е 
ос но ва за по на та мош ни ана ли зи и 
одре ду ва ње он ко ло шки трет ман. Но 
сѐ по ве ќе се ко ри стат т.н. штед ли ви 
опе ра ции, при што не се от стра ну ва 
це ла та дој ка, ту ку еден дел, а исто 
та ка и со лимф ни те јаз ли. Се во ди 
сме тка за ме ди цин ски те кри те ри у-
ми, кон сти ту ци ја та, ло ка ли за ци ја та 
на про ме на та и се по чи ту ва жел ба-
та на са ми те па ци ен ти - ве ли про-
фе со рот. 

ПОСТОЈАНА БИТКА

По за вр шу ва ње то на опе ра ци ја та, 
от стра не ти от дел од дој ка та се ис пра-
ќа во хи сто ло шка ла бо ра то ри ја на 
по на та мош но ис пи ту ва ње. Проф. д-р 
Љу бе Ивков ски од „Хи сто лаб“ об јас-
ну ва кол ку е зна чај на до бра та по сто-
пе ра тив на и иму но хе ми ска ана ли за. 

- Цел та е да се до би јат па ра ме три 
со кои се одре ду ва сте пе нот на ра-
ши ре ност на бо ле ста, се одре ду ва ат 
т.н. би о ло шки па ра ме три на ту мо рот, 
а врз ос но ва на пре циз ни те ис пи ту-
ва ња по на та му се одре ду ва те ра пи-
ја за па ци ен тот - ве ли д-р Ивков ски. 
Тој по тсе ти де ка е мно гу зна ча ен 

ин ди ви ду а ли зи ра ни от при стап кон 
ра кот на дој ка та. Д-р Ни но Ва сев од 
Кли ни ка та за ра ди о те ра пи ја и он ко-
ло ги ја истак на де ка оваа уста но ва е 
вклу че на во нај мо дер но то ле ку ва ње 
на овој рак со ос но ва во ме ди ци на 
ба зи ра на на до ка зи, при ме ну вај ќи 
ги нај мо дер ни те ме то ди на зра че ње, 
хе мо те ра пи ја и хор мо но те ра пи ја, 
ка ко и те ра пи ја та со би о ло шки ан ти-
те ла за се ле кти ра ни слу чаи.          >>

Д-р Огњен Даскалов од „Д-р Даскалов“, проф. д-р Андреја Арсовски и д-р Елизабета Бабушку од „Ре-Медика“, 
д-р Сашо Банев од „Биопсија“, проф. д-р Љубе Ивковски од „Хистолаб“, д-р Наде Петановска од „Ре-Медика“, 

д-р Мери Пешевска, д-р Милан Ристески и д-р Нино Васев од Клиника за радиотерапија и онкологија
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- Мо же сло бод но да се ка же де-
ка од ле ку ва ње то во Ма ке до ни ја 
ни кој не е иск лу чен. Се ле ку ва ап-
со лут но се кој што има по тре ба за 
ле ку ва ње. Нај го ле ми ри зи ци од 
рак на дој ка та се по лот и во зра ста 
- до да де до кто рот. 
Д-р Ми лан Ри сте ски, ди ре ктор на 

кли ни ка та, нај а ви де ка се под го тву-
ва скри нинг за рак на дој ка та, тре ба 
да стиг нат но ва опре ма и апа ра ту-
ра, а ре че де ка се на де ва ат оти на-
ско ро ќе до би јат уште по со вре ме на 
те ра пи ја она му ка де што тре ба. 

Бор ба та про тив ра кот не за вр-
шу ва со он ко ло шки те трет ма ни. 
Во „Ре-Ме ди ка“ па ци ен ти те има ат 
мож ност за пси хо ло шка под др шка 
и трет ма ни, ка ко и за ре кон стру-
ктив ни опе ра ции. Д-р Ог њен Да-
ска лов, пла сти чен хи рург од „Д-р 
Да ска лов“, ве ли де ка соз на ни е то 
оти па ци ен тот мо же да го про дол жи 
сво јот жи вот без естет ско на гр ду-
ва ње му да ва огром на мо рал на и 
пси хо ло шка по ткре па за да мо же 
по лес но и со по го ле ма са мо до вер-
ба да го пре бро ди це ли от про цес, 

од хи рур шко от стра ну ва ње на дој-
ка та, хе мо и ра ди о те ра пи ја, па и 
ре кон струк ци ја  на дој ка та, и со тоа 
да про дол жи со сво јот нор ма лен 
тек на жи во тот.

- Во „Ре-Ме ди ка“ од пр ви от ден 
на фор ми ра ње то се ра бо тат овие 
опе ра ции, а мо же ме да ка же ме де-
ка се ра бо тат ру тин ски - ве ли д-р 
Да ска лов.
Нај че сти хи рур шки за фа ти се со 

ко ри сте ње имп лан ти или со ко ри-
сте ње сопс тве но то тки во, од са ми-
от па ци ент.

Мул ти дис цип ли нар ност 
и се оп фа тен при стап
За ра кот на дој ка та да мо же ра но За ра кот на дој ка та да мо же ра но 

да се ди јаг но сти ци ра и ле ку ва ње то да се ди јаг но сти ци ра и ле ку ва ње то 
да би де ус пеш но мо ра да се има да би де ус пеш но мо ра да се има 
се оп фа тен и аде ква тен при стап. се оп фа тен и аде ква тен при стап. 
Ва кви от здрав ствен проб лем по-Ва кви от здрав ствен проб лем по-
драз би ра мул ти дис цип ли нар ност драз би ра мул ти дис цип ли нар ност 
на ти мот во кој ра бо тат ле ка ри те на ти мот во кој ра бо тат ле ка ри те 
од са ми от по че ток, или од пр ви те од са ми от по че ток, или од пр ви те 
ди јаг но стич ки про це ду ри, па сѐ до ди јаг но стич ки про це ду ри, па сѐ до 
за вр шу ва ње на комп лет ни от про-за вр шу ва ње на комп лет ни от про-
цес на ле ку ва ње, по тоа ре со ци ја-цес на ле ку ва ње, по тоа ре со ци ја-
ли за ци ја и вра ќа ње на же на та во ли за ци ја и вра ќа ње на же на та во 
нор ма лен се којд не вен жи вот, ве ли нор ма лен се којд не вен жи вот, ве ли 
проф.д-р Ар сов ски.проф.д-р Ар сов ски.
Тој об јас ну ва де ка се то тоа по драз би ра еки пи ра ност на ком пе тент ни Тој об јас ну ва де ка се то тоа по драз би ра еки пи ра ност на ком пе тент ни 

ле ка ри, кои има ат искус тво и ги сле дат нај со вре ме ни те те ко ви во ре ша-ле ка ри, кои има ат искус тво и ги сле дат нај со вре ме ни те те ко ви во ре ша-
ва ње то на овој здрав ствен проб лем, со од вет на опре ма и зна е ње за тоа ва ње то на овој здрав ствен проб лем, со од вет на опре ма и зна е ње за тоа 
ка ко тие стра те гии да се спро ве ду ва ат и во ди јаг но сти ка та и во ле ку ва-ка ко тие стра те гии да се спро ве ду ва ат и во ди јаг но сти ка та и во ле ку ва-
ње то. ње то. 

- На ша та ин тен ци ја и ка ко бол ни ца и ка ко струч ња ци во оваа об-- На ша та ин тен ци ја и ка ко бол ни ца и ка ко струч ња ци во оваа об-
ласт е се ко гаш па ци ен ти те да до би ва ат се оп фа тен при стап, од са ми от ласт е се ко гаш па ци ен ти те да до би ва ат се оп фа тен при стап, од са ми от 
по че ток ко га се за бе ле жа ни пр ви те симп то ми, па до пос лед ни от че кор по че ток ко га се за бе ле жа ни пр ви те симп то ми, па до пос лед ни от че кор 
во спра ву ва ње то со бо ле ста, па и по сто пе ра тив ни те кон тро ли да би дат во спра ву ва ње то со бо ле ста, па и по сто пе ра тив ни те кон тро ли да би дат 
спро ве де ни на со вре мен и ком пе тен тен на чин - ве ли про фе со рот. спро ве де ни на со вре мен и ком пе тен тен на чин - ве ли про фе со рот. 

ВО
 Ф
О

 КУ
 СО

Т

Ка ко се оди на прег ле д
 Од 25 до 35 го ди ни ле ка ри те пре по ра чу ва ат са мо прег лед на дој ки те да се пра ви ед наш ме сеч но, а 

на прег лед кај ле кар со ехо да се оди на ед на или две го ди ни. Сни ма ње со ма мо граф се пра ви са мо до кол ку 
е по треб но
 Над 40 го ди ни са мо прег лед се пре по ра чу ва ед наш ме сеч но, а на прег лед кај ле кар со ехо да се оди ед-

наш го диш но. Ма мо гра фи ја се пре по ра чу ва на 2-3 го ди ни
 Же ни во чие се мејс тво има за бо ле ни тре ба да се са мо прег ле ду ва ат ед наш ме сеч но. Пр ва та ма мо гра-

фи ја се пре по ра чу ва на 35 го ди ни, а по тоа ед наш го диш но
 Же ни со из ле ку ван кар ци ном тре ба да пра ват са мо прег лед ед наш ме сеч но. Тие на ле кар ски прег лед и 

на ехо тре ба да одат два па ти го диш но, до де ка на ма мо гра фи ја - ед наш

Зна ци што 
ука жу ва ат на бо ле ст
Не кои симп то ми  и зна ци  што 

ука жу ва ат на рак на дој ка та се:

 Бол на или без бол на 
    гру тка во гра ди те;
 Про ме на на го ле ми на та и 
    на фор ма та на бра да ви ци те;
 Про ме ни на ко жа та на гра ди те;
 Се кре ци ја на бра да ви ца та
    (се ри оз на, гној на, млеч на 
     и кр ва ва).

Исто та ка мо жат да се по ја ват 
си стем ски симп то ми (по ра ди 
при сус тво то на ме та ста зи) ка ко: 
по вра ќа ње, га де ње, бол ки во 
ко ски те, ото ци, оп шта сла-
бост и пре ма ле ност.
Ако за бе ле жи те гру тка во 

гра ди те или не ко ја дру га 
про ме на, вед наш оде те на 
кон сул та ции со до ктор.
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Пр ва та при ват на оп шта бол-
ни ца „Ре-Ме ди ка“ го до би 
приз на ни е то „су пер бренд“ 
за 2013/2014 го ди на. Ова 

приз на ние, ве лат од бол ни ца та, е до-
пол ни те лен мо тив за да се про дол жи 
со ква ли тет но ра бо те ње и да се оправ-
да до вер ба та што се којд нев но ја да ва-
ат го лем број за до вол ни па ци ен ти во 
„Ре-Ме ди ка“.

- Па ци ен ти те ни се на пр во ме сто. 
Ток му по ра ди тоа се тру ди ме ре дов-
но да во ве ду ва ме но ви ни во ра бо-
те ње то, да ги во ста но ву ва ме нај но-
ви те стан дар ди, а во исто вре ме да 
вло жу ва ме во еду ка ци ја на пер со-
на лот. Приз на ни е то го гле да ме ка-
ко ре зул тат на до вер ба та на на ши те 
кли ен ти и ни да ва огром на мо ти ва-
ци ја за по на та мош но то ра бо те ње. 
Тие ги пре поз на ва ат вло же ни от труд 
на пер со на лот и ква ли те тот на ме-
ди цин ска та ус лу га, ка ко и врв ни те 
ус ло ви и стан дар ди - ре че Ана Јор да-
но ва, сопс тве нич ка на „Ре-Ме ди ка“.
Бол ни ца та про дол жу ва со ква ли тет но 
ра бо те ње и во ве ду ва ње но ви ус лу ги и 
ме то ди на ле ку ва ње. Тоа е по твр де но 
и со про вер ки од тре та стра на. Во те-
кот на 2012 го ди на „Ре-Ме ди ка“ е пр-

ва сер ти фи ци ра на оп шта бол ни ца во 
Ма ке до ни ја со си стем на упра ву ва ње 
со ква ли тет, во сог лас ност со ме ѓу на-
род ни от стан дард ИСО 9001:2008. Ла-
бо ра то ри ја та за ин ви тро-фер ти ли за ци-
ја „Ре-Ме ди ка“ е пр ва на Бал ка нот и 
ме ѓу ре тки те во Евро па што се стек на 
со сер ти фи кат за ква ли тет и ком пе-
тент ност ИСО 15189:2013, а спо ред 
не го е акре ди ти ра на и ди јаг но стич-
ко-би о хе ми ска та ла бо ра то ри ја. Не о-
дам на 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 
од зем ја ва, со што ја до би европ ска та 
биз нис-на гра да за 2013/2014 го ди на 
од Европ ска та биз нис-за ед ни ца. Ме-
ѓу дру го то, тре та го ди на ед но по дру го 
го до би ва приз на ни е то за ус пеш но 
спро ве де на оп штес тве но од го вор на 
пра кти ка на учес тво то за на ци о нал-
на на гра да за нај до бри оп штес тве но 
од го вор ни пра кти ки на ма ке дон ски те 
прет при ја ти ја во 2013 го ди на. 

„Ре-Ме ди ка“ го до би 
приз на ни е то „су пер бренд“

Бол ни ца та про дол жу ва со 
ква ли тет но ра бо те ње и со 
во ве ду ва ње но ви ус лу ги и 
ме то ди на ле ку ва ње
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Прв пат во Ма ке до ни ја и че-
твр ти пат во све тот во пр ва-
та при ват на оп шта бол ни ца 
„Ре-Ме ди ка“ е из вр ше на 

имп лан та ци ја на би о ло шка ар ти фи-
ци ел на вал ву ла. Ин тер вен ци ја та е 
на пра ве на од доц. д-р Вла тко Цве та-
нов ски, кар ди о ва ску ла рен хи рург, кај 
76-го диш на па ци ен тка со на пред на та 
фор ма на хро нич на вен ска ин су фи-
ци ен ци ја (ХВИ), со стој ба што на ста-
ну ва по ра ди не пра вил на функ ци ја на 
вен ски те вал ву ли (за ли сто ци) во дла-
бо ки те ве ни, по ра ди што кр вта што 
тре ба нор мал но да се дви жи во пра-
вец на ср це то се вра ќа во спро ти вен 
пра вец (реф лукс). Опе ра ци ја та би ла 
на пра ве на за кон тро ла на реф лу ксот 
во си сте мот на дла бо ки те ве ни.

КРВТА СЕ ДВИЖИ НАОПАКУ

Имп лан та ци ја та би ла на пра ве на 
во сег мент на дла бо ка ве на, кој е 
ин су фи ци ен тен (слаб). 

- Кај па ци ен тка та ве ќе има на ма-
лу ва ње на обе мот на по тко ле ни ца та, 
на ма лу ва ње на ото кот, а ве ќе се за-
бе ле жу ва ин тен зив на епи те ли за ци ја 
(заз дра ву ва ње) на отво ре на та ра на 
- ве ли д-р Цве та нов ски.
Шло мо Га бај, ди ре ктор на „Би о ин-

те грал сур џи кал ин кор по рејшн“, про-
из во ди тел на би о ло шка та вал ву ла, 
ве ли де ка до се га во све тот са мо не-
кол ку па ти би ла из вр ше на имп лан та-
ци ја та на хро нич на вен ска вал ву ла, 
ин тер вен ци ја ка ква што не о дам на е 
на пра ве на во „Ре-Ме ди ка“. 

- Та ка, мо жам без пре те ру ва ње да 
ка жам де ка се ра бо ти за пи о нер ски 
за фат во тре ти ра ње то на хро нич на та 
вен ска ин су фи ци ен ци ја. Мно гу сме 
среќ ни и во о ду ше ве ни од хра бро ста 
и од лес но ти ја та со ко ја д-р Цве та-
нов ски и не го ви от тим од „Ре-Ме ди-
ка“ ги при ме ну ва ат но ви те тех но ло-
гии за по до бру ва ње на здрав је то на 
па ци ен ти те. Кар ди о ва ску лар ни те 
имп лан ти што се ко ри стат низ све тот 
има ат до жи вот на га ран ци ја - ве ли 
тој.
Ина ку, ко га ста ну ва збор за ХВИ, 

со стој ба та е ире вер зи бил на и со те-
кот на вре ме то се вло шу ва, со што 
пре диз ви ку ва те шки пос ле ди ци кај 
па ци ен тот.

- Нај че ста при чи на за не а де кват-

Имп лан та ци ја та е на пра ве на кај 
76-го диш на па ци ен тка со на пред на та фор ма на 
хро нич на вен ска ин су фи ци ен ци ја, со стој ба што 

на ста ну ва по ра ди не пра вил на функ ци ја на 
вен ски те за ли сто ци во дла бо ки те ве ни, по ра ди што 
кр вта што тре ба нор мал но да се дви жи во пра вец 

на ср це то се вра ќа во спро ти вен пра вец. Кај 
па ци ен тка та ве ќе има по до бру ва ње на здрав је то

Во „Ре-Ме ди ка“ 
пр во то вгра ду ва ње 
би о ло шки за ли сток
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на или на ру ше на функ ци ја на вен-
ски те вал ву ли во дла бо ки те ве ни е 
соз да ва ње то на тром бо цит ни те ма-
си во дла бо ки те ве ни и до пол ни те-
лен вос па ли те лен про цес на ѕи дот 
на дла бо ка та ве на. Со стој ба та на-
ста ну ва она му ка де што има ге нет-
ич ка пре до дре де ност, ко га до а ѓа до 
те шко на ру шу ва ње во ко а гу ла ци ски-
от си стем, што на кра јот ре зул ти ра 
со соз да ва ње тромб во дла бо ки те 
ве ни. Со те кот на вре ме то до а ѓа до 
зго ле му ва ње на вен ски от при ти сок 
во дла бо ки те ве ни, што е и глав ни-
от ме ха ни зам на на ста ну ва ње то на 
ХВИ - об јас ну ва д-р Цве та нов ски.
Ста ти сти ка та ве ли де ка 30 от сто од 

па ци ен ти те со дла бо ка вен ска тром-
бо за ќе раз ви јат ХВИ во пер и од од 
10 го ди ни, што ќе би де при чи на за 
те жок ин ва ли ди тет. Ина ку, по че сто 
се ја ву ва кај же ни те.

ИНВАЛИДИТЕТ

- Еден од нај ра ни те симп то ми кај 
па ци ен ти те со ХВИ е оток на по тко ле-
ни ца та и скоч ни от зглоб, осо бе но по 
дол го сто е ње. По доц на се по ја ву ва ат 
бол ка и за мор на но зе те. До а ѓа и до 
по ја ва на про ши ре ни по врш ни ве ни 
и во пос лед ни от ста ди ум се по ја ву-
ва ат т.н. за стој ни ул це ри или ра ни 
со раз лич на дла бо чи на, кои те шко 
за рас ну ва ат, има ат тен ден ци ја за 
по вто ру ва ње и че сто се ин фи ци ра ни 
со от пор ни ба кте ри ски со е ви - ве ли 
д-р Цве та нов ски.
По ја ва та на пр ви те симп то ми би 

тре ба ло да би де аларм за по се та на 
ва ску ла рен хи рург, би деј ќи са мо на 
тој на чин во ра на та фа за мо же да се 
спре чат те шки те комп ли ка ции. 

- До се га ХВИ на дла бо ки те ве ни се 
тре ти ра ше со при ме на на кон зер ва-
тив ни те мер ки и ка ко и си те дру ги 

бо ле сти ре зул та ти те се по до бри до-
кол ку бо ле ста поч не да се тре ти ра 
во по ра ни те ста ди у ми - об јас ну ва 
на ши от со го вор ник. 
Ко га па ци ен ти те се во ста ди ум ко-

га бо ле ста е во на пред на та фа за и 
се ма ни фе сти ра ат отво ре ни ра ни на 
по тко ле ни ца та, до се га нив на та суд-
би на бе ше вр за на со те жок сте пен 
на ин ва ли ди тет, кој про из ле гу ва од 
по тре ба та за ре дов ни пре вр ски на 

се кои 2 де на, кон тро ла на ин фек ци-
ја та со раз ни ан ти би о ти ци, при ме на 
на дру ги ле ко ви што ја кон тро ли ра ат 
бол ка та, ото кот итн. - ве ли д-р Цве та-
нов ски.
Па ци ен ти те оста ну ва ат со отво ре-

ни и ин фи ци ра ни ра ни долг вре мен-
ски пер и од, а до кол ку се за ле чат за 
кра тко вре ме се по вто ру ва ат. 

- До се га не по сто е ше мер ка со ко-
ја мо же ше да се  ре ши ди сфунк ци ја-
та на вал ву лар ни от апа рат. Но ва та 
ме то да за кон тро ла на ХВИ во дла бо-
ки те ве ни ја вра ќа на деж та за го лем 
број па ци ен ти на кои жи во тот им ми-
ну ва во по сто ја ни по се ти на до ктор 
по ра ди по тре ба та за пре вр ски и кон-
тро ла на ин фек ци ја та. „Ре-Ме ди ка“ и 
од де лот за кар ди о ва ску лар на хи рур-
ги ја го на пра ви ја пр ви от ис че кор за 
по мош на овие па ци ен ти. Оста ну ва 
на вре ме то да ги по твр ди ре зул та ти-
те на но ва та ме то да и да ја вра ти на 
го ле ма вра та из гу бе на та на деж на 
па ци ен ти те со ХВИ - до да ва д-р Цве-
та нов ски.
Ина ку, Ан те Чи чин-Ша ин, ди ре ктор 

на прет став ниш тво то за Цен трал на и 
Источ на Евро па „ МЕК ме ди кал гру-
па ци ја“, ве ли де ка е горд што бил дел 
од овој про ект.

- Мис лам де ка ќе про дол жи со ра-
бо тка та ме ѓу „Ре-Ме ди ка“, „Би о ин-
те грал сур џи кал“ и МЕК. Си те ние 
трг нав ме по еден ам би ци о зен пат. 
На ши те за ед нич ки на по ри ќе ни 
овоз мо жат во ид ни на да по стиг не ме 
зна чи те лен на пре док во не га та на 
па ци ен ти те во Ма ке до ни ја - ве ли тој.

Но ва та ме то да за кон тро ла на 
ХВИ во дла бо ки те ве ни ја вра ќа 
на деж та за го лем број па ци ен ти 
на кои жи во тот им ми ну ва во 
по сто ја ни по се ти на до ктор 

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

Ка ко се 
ди јаг но сти ци ра ХВИ?
Ди јаг но за та за ХВИ се по ста ву-

ва врз ос но ва на кли нич ки прег-
лед на кој се по ја ву ва сом не ние, 
а се по твр ду ва со ехо-доп лер или 
пос пе ци фич ни ис ле ду ва ња ка ко 
фле бо гра фи ја. 
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„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. Проф. д-р 
Ан дре ја Ар сов ски, стру чен ди ре ктор 
на „Ре-Ме ди ка“, ја при ми на гра да та 
од прет став ни ци те на Асо ци ја ци ја та 
за „Европ ска та биз нис-на гра да“, кои 
до па ту ваа за да го вра чат пре стиж-
но то приз на ние. 
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.
Асо ци ја ци ја та за „Европ ска та биз-

нис-на гра да“ раз ви ме ха ни зам за 
пре поз на ва ње биз ни си што со сво-
е то по сто е ње ја по твр ду ва ат из во-
нред но ста на ра бо те ње то и та кви те 
ком па нии да се по ка ну ва ат да ги ис-
пол нат кри те ри у ми те што опи шу ва ат 
одре де ни ас пе кти од биз ни сот за да 
мо же да се из вр ши до дат на се лек ци-
ја 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 
„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

До де ле на „Европ ска та 
биз нис-на гра да“

Проф. д-р Андреја Арсовски, стручен директор и 
Елица Јорданова, генерална директорка на „Ре-Медика“
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Ра кот на те сти си те е ре док 
ма ли ген ту мор, но од не го 
нај че сто за бо лу ва ат де ца 
и мла ди ма жи на во зраст 

од 15 до 40 го ди ни. Ту мо ри те на 
ма шки те по ло ви жлез ди, во кои се 
соз да ва ат те сто сте ро нот и спер ма-
то зо и ди те не оп ход ни за оп ло ду ва ње, 
нај че сто се ма ни фе сти ра ат со оток 
или тврд ја зол во те сти сот, кој нај че-
сто е без бо лен. За тоа, тре ба да се 
вни ма ва на об ли кот, го ле ми на та и 
по сто ја но ста на фор ма та и об ли кот 
на те сти си те.

СИМПТОМИ И ПРЕГЛЕД

Д-р Зла тко Пен дов ски, хи рург-уро-
лог во „Ре-Ме ди ка“, об јас ну ва де ка 
овој ту мор мо же да се раз ви ва по-
дол го вре ме и без симп то ми, а нај-
че сто поч ну ва не за бе ле жи тел но, со 
ма ло зго ле му ва ње на те сти сот и во о-
би ча е но со мал тврд ја зол на дел од 
те сти сот. Не рам ни ни те на те сти сот, 
без бол ни јаз ли, а по доц на и зго ле-
му ва ње на ма са та на те сти сот, се 
симп то ми што мо жат да ука жат на 
ту мор.
Бол ни те, ве ли на ши от со го вор ник, 

свес но не одат на ле кар за тоа што 
се на де ва ат де ка про ме на та са ма 
од се бе ќе ис чез не, што е со се ма 
по греш но. За тоа, мла ди те ма жи до-
кол ку за бе ле жат ка ква би ло бол ка, 
чуд но чув ство или за те га ње во те сти-
сот, оток, бол ки при еја ку ла ци ја , крв 
во спер ма та и осо бе но ако на пи па ат 
тврд ја зол или про ме на на бо ја та или 
на стру кту ра та на ко жа та на моч ни-

ца та, тре ба вед наш да по ба ра ат ле-
кар ска по мош. Ме ѓу тоа, има слу чаи 
ко га ја зо лот на те сти сот е мал или се 
на о ѓа во вна треш ни от дел, па не мо-
же да се на пи па и не мо ра да пре-
диз ви ку ва ни ка кви симп то ми. То гаш 
про вер ка та се пра ви со ехо-прег лед 
и ако по стои та ков ја зол, тој си гур но 
ќе би де откри ен, би деј ќи ул траз вуч-
ни от прег лед е нај точ ни от и нај ед но-
став ни от прег лед на ма жи те.

ДИЈАГНОЗА

Ди јаг но за та се вос по ста ву ва со 
пал па ци ја, од нос но со опи пу ва ње на 
те сти си те, по тоа со ул траз ву чен прег-
лед со ко лор доп лер, со те сто ви на 
кр вта, а осо бе но се зна чај ни ту мор-
ски те мар ке ри за рак на те сти сот, 
а тоа се ХЦГ (хо ри о го на до тро пин), 
АФП (ал фа фе то про те ин) и ЛДХ (ла-
ктат де хи дро ге на за). До кол ку се утвр-
ди ту мор во те сти сот, не оп ход ни се 
по на та мош ни ис пи ту ва ња, ка ко што 
се комп ју тер ска то мо гра фи ја или 
маг нет на ре зо нан са на аб до ме нот, 
ренд ген на бе ли те дро бо ви и син-
ди гра фи ја на ко ски те, ка ко и не кои 
дру ги ди јаг но стич ки по стап ки.       >>

Мла ди те Мла ди те 
и де ца та и де ца та 
- нај по го де ни - нај по го де ни 
од ту мо ри од ту мо ри 
на те сти си тена те сти си те

Ко га ма жот ќе за бе ле жи 
бол ка, за те га ње или оток 
на те сти сот, бол ки при еја-
ку ла ци ја , крв во спер ма та 
или ако на пи па тврд ја зол 
во те сти сот, тре ба вед наш 
да оди кај ле кар
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СЕКОЈ ОТОК НЕ Е РАК

Не кои бо ле сти на те сти си те мо жат 
да ли чат на ту мор. Та кви се хи дро-
це ла та или во де на ки ла, по ја ва на 
теч ност во об ви вки те или хе ма то це-
ла, по ја ва на крв во те сти ку лар ни те 
об ви вки...

- Ду ри и не кои вос па ли тел ни и ког-
ни тал ни за бо лу ва ња, ка ко и ту бер ко-
ло за та и си фи ли сот, мо же да го отеж-
нат ди јаг но сти ци ра ње то на ра кот на 
те сти си те - ве ли д-р Пен дов ски.
Има мно гу ти по ви ту мо ри, об јас ну-

ва тој. Ре чи си 90 от сто се ту мо ри на 
гер ми на тив ни от епи тел, а 50 от сто 
се ем бри о нал ни кар ци но ми, те ра-
то кар ци но ми и пла цен тар ни ту мо ри. 
Се ми но ми те се нај че сти и се по ја ву-
ва ат кај ма жи на 30-35 го ди ни. 

ЛЕКУВАЊЕ

Ле ку ва ње то на ту мо рот на те сти си-
те се пра ви со опе ра ци ја и за да се 
за пре не го ви от раз вој нај че сто се от-
стра ну ва за бо ле ни от те стис, од нос но 

ор хи е кто ми ја. За вис но од ви дот на 
ту мо рот, по опе ра ци ја та се при ме ну-
ва ат хе мо те ра пи ја и ра ди о те ра пи ја. 
И по крај ма лиг но ста и ра ши ре но ста 
на бо ле ста, со от стра ну ва ње то на те-
сти сот и со со од вет на та хе мо те ра пи-
ја и ра ди о те ра пи ја де нес се по стиг-
ну ва од 80 до 100-от сто тен ефект кај 
пра вил но ле ку ва ни те бол ни. 

БЕЗ ЕДЕН ТЕСТИС НЕ СЕ ГУБИ 
ПОЛОВАТА МОЌ

Спо ред на ши от со го вор ник, про-
сеч но се из ле ку ва ат 95 от сто од за-
бо ле ни те, а по сто јат по да то ци за 
из ле ку ва ње и на 85 от сто од па ци ен-
ти те со по од ми нат ста ди ум на ра кот 
на те сти си те, ко га по сто јат ду ри и ме-
та ста зи. При ле ку ва ње то, се ми но ми-
те има ат нај до бра прог но за.

- Мно гу е важ но да се знае де ка 
по от стра ну ва ње то на за бо ле ни от 
те стис не се гу би по ло ва та моќ кај 
ма жи те, ни ту, пак, мож но ста за соз-
да ва ње по томс тво - ве ли д-р Пен-
дов ски.

Раз во јот на ту мо рот на те сти си-
те се спре чу ва со опе ра тив но 
от стра ну ва ње на за бо ле ни от 
те стис, со што не се гу бат по-

ло ва та моќ и ре про ду ктив на та 
спо соб ност на ма жот

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

Вни ма тел но 
со на фта, гас, 
ал ко хол, ци га ри
Штет но то дејс тво 

на на фта та и на га сот, 
по тоа ал ко хол ни те пи-
ја ла ци, ани лин ски те 
бои, пу ше ње то, ка ко 
и уда ри те во пре де лот 

на ге ни та ли и те, мо же да 
има ат одре де но вли ја ние 

врз ге не за та на те сти си те, а 
со тоа и на по ја ва та на ова ма-

лиг но за бо лу ва ње.
За че сте но ста на оваа бо лест, 

ве ли до кто рот, е за че ти ри па ти 
по го ле ма кај ма жи те од бе ла та, 
нас про ти оние од цр на та рас а. 
Ста ти сти ка та по ка жу ва де ка во 
пос лед но вре ме е зго ле мен бро-
јот на по ја ва та на ту мор на те сти-
си те во За пад на Евро па и во САД.

На јри зич на гру па 
- близ на ци те и ма жи те 
со нес пу ште ни те сти си 
При чи на та за по ја ва та на ра кот на те сти-При чи на та за по ја ва та на ра кот на те сти-

си те, ка ко и кај по ве ќе то дру ги ма ли ту мо ри, си те, ка ко и кај по ве ќе то дру ги ма ли ту мо ри, 
сѐ уште е не поз на та. Би деј ќи овие ту мо ри сѐ уште е не поз на та. Би деј ќи овие ту мо ри 
по че сто се сре ќа ва ат кај бра ќа, осо бе но по че сто се сре ќа ва ат кај бра ќа, осо бе но 
кај близ на ци и кај чле но ви на иста фа ми ли-кај близ на ци и кај чле но ви на иста фа ми ли-
ја, се по твр ду ва мис ле ње то де ка ге-ја, се по твр ду ва мис ле ње то де ка ге-
не тич ки от фа ктор има одре де-не тич ки от фа ктор има одре де-
но вли ја ние. Нес пу ште ни те но вли ја ние. Нес пу ште ни те 
те сти си исто та ка мо жат те сти си исто та ка мо жат 
да вли ја ат на по ја ва та да вли ја ат на по ја ва та 
на овие ту мо ри, па на овие ту мо ри, па 
за тоа ако опе ра-за тоа ако опе ра-
тив но то спу шта-тив но то спу шта-
ње на те сти си те ње на те сти си те 
се на пра ви до се на пра ви до 
че  ти  ри  го  диш -че  ти  ри  го  диш -
на во зраст, тоа на во зраст, тоа 
вли ја ние се вли ја ние се 
ели ми ни ра.ели ми ни ра.



 декември 2014 | РЕВИТА 17ТА 17ЕВИТА 14 | РЕВ2014 |мври 20екемврдекедекемврии 20114 | РРЕВИИТА 17

„М
О

 ЕМ
 ВР

И
“ 

Еду ка тив на три би на за ма-
шки те бо ле сти, ва у че ри за 
бесп лат ни прег ле ди на ма-
жи, ху ма ни тар ни тур ни ри, 

за ба ва и дру же ње се са мо дел од 
актив но сти те за из ди га ње на све ста 
за ма шко то здрав је во кам па ња та 
„Мо ем ври“, во ко ја и со под др шка и 
со ор га ни за ци ја актив но учес тву ваа 
пр ва та при ват на оп шта бол ни ца „Ре-
Ме ди ка“и про дук ци ска та ку ќа „Лу-
ми на ри ме диа“. 
Под др жу ва чи те на ак ци ја та „Мо-

вем бер Ма ке до ни ја“ уште ед наш по-
тсе ти ја на пре вен ци ја та на ма шки те 
бо ле сти и огром но то зна че ње на ре-
дов но ста при уро ло шки те прег ле ди.
Кам па ња та зе ма сѐ по го лем за-

мав, па во од нос на ед на го ди на 

прет ход но се бе ле жи по го ле ма за ин-
те ре си ра ност, по го лем од ѕив, ка ко и 
до бро за чу ван му стаќ. Му ста ќи те, се-
пак, се са мо ала тка, оруж је, ка ко да 
поч не му а бе тот за ма шко то здрав је. 

- На ша та цел е свес но ста за ма-
шко то здрав је кај гра ѓа ни те да би-
де по ви со ка, а со тоа и на вре ме да 
се откри ва ат бо ле сти те. На вре ме 
откри е на бо ле ста зна чи и огром на 
мож ност за неј зи но из ле ку ва ње. По-
мог нав ме и во ме ди цин ски от дел и 

во про мо ци ја та. Нѐ ра ду ва фа ктот 
што по ле ка се ру шат та бу-те ми те за 
ма шко то здрав је и, иа ко уште не до-
вол но, сѐ по ве ќе лу ѓе одат на прег-
лед - ве ли Ана Јор да но ва, сопс тве-
нич ка на „Ре-Ме ди ка“ и ос но вач на 
„Лу ми на ри ме диа“. 

„Ре-Ме ди ка“ во 2013 го ди на исто 
та ка спон зо ри ра ше бесп лат ни прег-
ле ди, од кои 80 про цен ти беа иско-
ри сте ни, а кај двај ца ма жи бил про-
нај ден ту мор.

               По ви со ка свес ност 
      за ма шко то здрав је 

Нѐ ра ду ва фа ктот што по ле ка се 
ру шат та бу-те ми те за ма шко то 

здрав је и, иа ко уште не до вол но, 
сѐ по ве ќе лу ѓе одат на прег лед

Ана Јор да но ва, 
сопс тве нич ка на „Ре-Ме ди ка“ и 
ос но вачка на „Лу ми на ри ме диа“
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РРе ку рент на та или по вто ру ва на дис-е ку рент на та или по вто ру ва на дис-
ло ка ци ја (ис ча шу ва ње) на па те ла-ло ка ци ја (ис ча шу ва ње) на па те ла-
та (ка па че то) на ко ле но то е че ста та (ка па че то) на ко ле но то е че ста 
по вре да, осо бе но кај мла ди те. По-по вре да, осо бе но кај мла ди те. По-

че ста е кај де вој ки те, по ра ди по го ле ма та че ста е кај де вој ки те, по ра ди по го ле ма та 
ела стич ност на нив ни те ме ки тки ва и згло-ела стич ност на нив ни те ме ки тки ва и згло-
бо ви, осо бе но во пер и од на ин тен зив ни от бо ви, осо бе но во пер и од на ин тен зив ни от 
ске ле тен раст и во пу бер те тот. Ко га се слу-ске ле тен раст и во пу бер те тот. Ко га се слу-
чу ва та ква по вре да, д-р Бо рис лав Или ев, чу ва та ква по вре да, д-р Бо рис лав Или ев, 
ор то пед-хи рург во „Ре-Ме ди ка“, об јас ну ва ор то пед-хи рург во „Ре-Ме ди ка“, об јас ну ва 
де ка се ра бо ти за ис ча шу ва ње на ка па че-де ка се ра бо ти за ис ча шу ва ње на ка па че-
то на ко ле но то во од нос на дол ни от дел од то на ко ле но то во од нос на дол ни от дел од 
на тко ле нич на та ко ска при ма ла, од нос но на тко ле нич на та ко ска при ма ла, од нос но 
три ви јал на тра у ма, а по ра ди одре ден ана-три ви јал на тра у ма, а по ра ди одре ден ана-
том ски де фи цит на ко ске на та стру кту ра на том ски де фи цит на ко ске на та стру кту ра на 
дол ни от дел на на тко ле нич на та ко ска.дол ни от дел на на тко ле нич на та ко ска.

- Вро ден не до раз ви ен дел од кон ди ли те на - Вро ден не до раз ви ен дел од кон ди ли те на 
на тко ле нич на та ко ска (дисп ла зи ја), изра зе-на тко ле нич на та ко ска (дисп ла зи ја), изра зе-
на ла ба вост на ме ки те тки ва (ла кси тас) или на ла ба вост на ме ки те тки ва (ла кси тас) или 
искри ву ва ње на оска та на но га та (вал гус), искри ву ва ње на оска та на но га та (вал гус), 
на до вр за ни со ма ла, нај че сто спорт ска тра-на до вр за ни со ма ла, нај че сто спорт ска тра-
у ма, се ос но ва та за оваа по вре да, при ко ја у ма, се ос но ва та за оваа по вре да, при ко ја 

Ис ча шу ва ње 
и опе ра ци ја 
на ка па че то 
на ко ле но то
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ка па че то на ко ле но то се из ме сту ва ка па че то на ко ле но то се из ме сту ва 
кон над вор во од нос на на тко ле нич-кон над вор во од нос на на тко ле нич-
на та ко ска - об јас ну ва до кто рот.на та ко ска - об јас ну ва до кто рот.
Оваа по вре да, при ко ја нај че сто Оваа по вре да, при ко ја нај че сто 

до а ѓа до спон та но по ме сту ва ње на до а ѓа до спон та но по ме сту ва ње на 
ка па че то, е на на деј на и мно гу бол-ка па че то, е на на деј на и мно гу бол-
на, а е прос ле де на со де фор ми тет на, а е прос ле де на со де фор ми тет 
и со брз оток на ко ле но то. Се по вто-и со брз оток на ко ле но то. Се по вто-
ру ва мно гу че сто, но то гаш ре тко ру ва мно гу че сто, но то гаш ре тко 
ко га по стои ви стин ско ис ча шу ва ње ко га по стои ви стин ско ис ча шу ва ње 
на ка па че то. Тоа, всуш ност, е са мо на ка па че то. Тоа, всуш ност, е са мо 
обид за из ме сту ва ње (суб лу ка цио), обид за из ме сту ва ње (суб лу ка цио), 
кое па ци ен ти те го пре поз на ва ат ка-кое па ци ен ти те го пре поз на ва ат ка-
ко не ста бил ност или по го ле ма под-ко не ста бил ност или по го ле ма под-
виж ност на ка па че то. виж ност на ка па че то. 

КТ ЗА НАЈСИГУРЕН ПРЕГЛЕДКТ ЗА НАЈСИГУРЕН ПРЕГЛЕД

Ди јаг но за та се по ста ву ва врз ос-Ди јаг но за та се по ста ву ва врз ос-
но ва на ис црп ни по да то ци од па ци-но ва на ис црп ни по да то ци од па ци-
ен тот за тоа ка ко се слу чи ла или се ен тот за тоа ка ко се слу чи ла или се 
по вто ри ла по вре да та и со де та лен по вто ри ла по вре да та и со де та лен 
кли нич ки прег лед на ко ле но то (тест кли нич ки прег лед на ко ле но то (тест 
на не ста бил ност на па те ла та или на не ста бил ност на па те ла та или 
apprehension тест, кој е сил но по зи-apprehension тест, кој е сил но по зи-
ти вен). При прег ле дот се ко ри стат ти вен). При прег ле дот се ко ри стат 
ра ди о граф ски сним ки на ко ле ни от ра ди о граф ски сним ки на ко ле ни от 
зглоб во спе ци јал ни про ек ции, ка-зглоб во спе ци јал ни про ек ции, ка-
ко и па но рам ски сним ки на но зе те 
во сто еч ка по лож ба, за да се утвр ди 
евен ту а лен ана том ски де фи цит на 
ко ске ни те стру кту ри на ко ле но то или 
искри ву ва ње на оска та на но зе те.
Спо ред д-р Или ев, комп ју тер ска та 

то мо гра фи ја на ко ле но то во одре де-
на не го ва фле кси ја е нај си гур ни от 
ди јаг но стич ки ин стру мент за по ста-
ву ва ње ин ди ка ци ја за опе ра ци ја. 
Тоа, кон крет но, се пра ви со ме ре-
ње на т.н. па те ла рен тилт и ди стан ца 
ТТ-ТГ (ти би ја лен ту бер кул - trochlear 
groove) и со ме ре ње на оска та на 
но га та за ра ди откри ва ње евен ту ал-
но по сто е ње на вал гус на ко ле но то.
Ко га има искри ву ва ње на оска та 

на но га та, нај важ но е таа да се ис-
пра ви со ко ре ктив на осте о то ми ја 
во дол ни от дел на на тко ле нич на та 
ко ска. А ко га кон ди ли те на на тко ле-
нич на та ко ска се не до раз ви е ни се 
пра ви ар тро ско пи ја на ко ле но то за 
про це на на ’рска вич ни те оште ту ва-
ња на ка па че то, ка ко и трох ле оп ла-

сти ка на ко ле но то, што прет ста ву ва 
прод ла бо чу ва ње на ле жи ште то на 
ка па че то во од нос на дол ни от дел 
на на тко ле нич на та ко ска. При тоа се 

пра ви ме ха нич ко за др жу ва ње, со пра ви ме ха нич ко за др жу ва ње, со 
што се спре чу ва из ме сту ва ње то.што се спре чу ва из ме сту ва ње то.

- По ра ди по вто ру ва ни те из ме сту-- По ра ди по вто ру ва ни те из ме сту-
ва ња на ка па че то, вна треш ни от па-ва ња на ка па че то, вна треш ни от па-
те ло о фе мо ра лен ли га мент, кој да-те ло о фе мо ра лен ли га мент, кој да-
ва си лен от пор на из ме сту ва ње то ва си лен от пор на из ме сту ва ње то 
на ка па че то кон над вор, нај че сто е на ка па че то кон над вор, нај че сто е 
ски нат, па во исто вре ме се пра ви и ски нат, па во исто вре ме се пра ви и 
не го ва ре кон струк ци ја со те ти ва од не го ва ре кон струк ци ја со те ти ва од 
му скул на на тко ле ни ца та. Тоа нај че-му скул на на тко ле ни ца та. Тоа нај че-
сто се пра ви со се ми тен ди ноз ни от сто се пра ви со се ми тен ди ноз ни от 
му скул за да се за си ли ста бил но ста му скул за да се за си ли ста бил но ста 
на ка па че то од вна треш на стра на - на ка па че то од вна треш на стра на - 
об јас ну ва д-р Или ев.об јас ну ва д-р Или ев.

ОПЕРАЦИЈА, ЗАКРЕПНУВАЊЕ И ВЕЖБИОПЕРАЦИЈА, ЗАКРЕПНУВАЊЕ И ВЕЖБИ

Опе ра ци ја та на ко ле но то при ва-Опе ра ци ја та на ко ле но то при ва-
ква по вре да, ве ли тој, е сло же на и ква по вре да, ве ли тој, е сло же на и 
трае око лу два ча са. трае око лу два ча са. 

- Со неа во ос но ва се ме ну ва лиз-- Со неа во ос но ва се ме ну ва лиз-
гач ки от пат на ка па че то на ко ле но то гач ки от пат на ка па че то на ко ле но то 
во од нос на на тко ле нич на та ко ска и во од нос на на тко ле нич на та ко ска и 
се спре чу ва не го во по втор но из ме-се спре чу ва не го во по втор но из ме-
сту ва ње - об јас ну ва д-р Или ев.сту ва ње - об јас ну ва д-р Или ев.
Ре ха би ли та ци ја та трае не кол ку ме-Ре ха би ли та ци ја та трае не кол ку ме-

се ци, а се со стои од веж би за по стиг-се ци, а се со стои од веж би за по стиг-
ну ва ње комп ле тен оп сег на дви же-ну ва ње комп ле тен оп сег на дви же-
ња на ко ле но то и веж би за јак не ње 
на му ску ла ту ра та.
По ра ди оп сеж но ста на ин тер вен-

ци ја та во мал про цент се опи ша ни и 
кон тра кту ри на ко ле ни от зглоб, ве ли 
на ши от со го вор ник.

ХИ
РУ
РГ
И
ЈАПо вре да та при ко ја нај че сто до а ѓа до спон та но по ме сту ва ње на ка па че то е 

не на деј на и мно гу бол на, а е прос ле де на со де фор ми тет и брз оток на ко ле но то

Комп ју тер ска та то мо гра фи ја на 
ко ле но то во одре де на не го ва 
фле кси ја мо мен тал но е нај си-
гур ни от ди јаг но стич ки ин стру-

мент за по ста ву ва ње ин ди ка ци-
ја за опе ра ци ја

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

па норам ски сним ки на но зе те па норам ски сним ки на но зе те
о еч ка по лож ба, за да се утвр ди о еч ка по лож ба, за да се утвр ди
ту а лен ана том ски де фи цит на ту а лен ана том ски де фи цит на
 ни те стру кту ри на ко ле но то или ни те стру кту ри на ко ле но то или
и ву ва ње на оска та на но зе те.и ву ва ње на оска та на но зе те.
о ред д-р Или ев, комп ју тер ска та о ред д-р Или ев, комп ју тер ска та
гра фи ја на ко ле но то во одре де-гра фи ја на ко ле но то во одре де-
е го ва фле кси ја е нај си гур ни от е го ва фле кси ја е нај си гурни от 
но стич ки ин стру мент за по ста-но стич ки ин стру мент за по ста-
ње ин ди ка ци ја за опе ра ци ја. ње ин ди ка ци ја за опе ра ци ја.
кон крет но, се пра ви со ме ре-кон крет но, се пра ви со ме ре-
а т.н. па те ла рен тилт и ди стан цаа т.н. па те ла рен тилт и ди стан ца
(ти би ја лен ту бер кул - trochlear (ти би ја лен ту бер кул - trochlear 
e) и со ме ре ње на оска та наe) и со ме ре ње на оска та на
а за ра ди откри ва ње евен ту ал-а за ра ди откри ва ње евен ту ал-
сто е ње на вал гус на ко ле но то.сто е ње на вал гус на ко ле но то.
а има искри ву ва ње на оска таа има искри ву ва ње на оска та
о га та, нај важ но е таа да се ис-о га та, нај важ но е таа да се ис-
и со ко ре ктив на осте о то ми јаи со ко ре ктив на осте о то ми ја
ол ни от дел на на тко ле нич на таол ни от дел на на тко ле нич на та
. А ко га кон ди ли те на на тко ле-. А ко га кон ди ли те на на тко ле-
а та ко ска се не до раз ви е ни се а та ко ска се не до раз ви е ни се
и ар тро ско пи ја на ко ле но то заи ар тро ско пи ја на ко ле но то за
е на на ’рска вич ни те оште ту ва-е на на ’рска вич ни те оште ту ва-
а ка па че то, ка ко и трох ле оп ла-а ка па че то, ка ко и трох ле оп ла-

сти ка на ко ле но то, што прет ста ву васти ка на ко ле но то, што прет ста ву ва
прод ла бо чу ва ње на ле жи ште то на прод ла бо чу ва ње на ле жи ште то на
ка па че то во од нос на дол ни от дел ка па че то во од нос на дол ни от дел 
на на тко ле нич на та ко ска. При тоа сена на тко ле нич на та ко ска. При тоа се

ња на ко ле но то и веж би за јак не њења на ко ле но то и веж би за јак не ње
на му ску ла ту ра та.на му ску ла ту ра та.
По ра ди оп сеж но ста на ин тер вен-По ра ди оп сеж но ста на ин тер вен-

ци ја та во мал про цент се опи ша ни ици ја та во мал про цент се опи ша ни и
кон тра кту ри на ко ле ни от зглоб, ве ли кон тра кту ри на ко ле ни от зглоб, ве ли
на ши от со го вор ник.на ши от со го вор ник.
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Под го то вка на ро ди те ли те 
БЕ БЕ ТО ДО А ЃА ДО МА
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До а ѓа ње то на бе бе то е нај-
у ба ви от чин во жи во тот на 
ро ди те ли те, но во исто вре-
ме за нив е го лем пре диз-

вик на ви стин ски на чин да од го во рат 
на ба ра ња та на но ви от член во се-
мејс тво то. Ток му за тоа се стрин ски от 
тим на од де лот Пе ди ја три ја (Не о на-
то ло ги ја, Пост на тал ни от дел - Ру минг 
ин и пе ди ја три ски те ам бу лан ти) во 
„Ре-Ме ди ка“, организиран и во со ра-
бо тка со ти мот пе ди ја три, по сто ја но е 

со но ви те ро ди те ли, за да ги еду ци ра 
за це лос на та гри жа око лу де те то, осо-
бе но важ но по нив но то оде ње до ма.

УЧЕЊЕ НА ДОЕЊЕТО

- Пр ви от кон такт ме ѓу мај ка та и но-
во ро де но то де те се ос тва ру ва вед-
наш по по ро ду ва ње то, во ро дил на 
или опе ра ци о на са ла, во за вис ност 
од на чи нот на ра ѓа ње. Вед наш по 
сме сту ва ње на мај ка та во со ба, ме-

ди цин ска та се стра поч ну ва со ин-
фор ми ра ње на ро ди те ли те и нив на 
пра ктич на еду ка ци ја око лу до е ње то 
и це ло куп на та гри жа за нив но то де те 
- об јас ну ва од го вор на та се стра Бла-
ги ца Иса ков ска-Ди ми три ев ска.
Вос по ста ву ва ње то ус пеш но до е ње 

е нај важ но, но и ни мал ку лес но ни-
ту за мај ка та ни ту за но во ро ден че то. 
Тоа е но ва ве шти на, ко ја и двај ца та 
тре ба да ја сов ла да ат. 

- Се кој пар мај ка-де те е ин ди ви ду-
а лен и спе ци фи чен и ток му за тоа се 
по треб ни и та ков при стап и со од вет-
на струч на по мош од ме ди цин ски те 
се стри. Во про це на та на ус пеш на та 
или отеж на та адап та ци ја за до е ње 
кај се кој пар мај ка-де те од го ле ма 
по мош е оце ну ва ње то на се кој по дој 
со бо дов на ли ста - ве ли на ша та со-
го вор нич ка.                                      >>

Се стрин ски от тим на Пе ди ја три ја во „Ре-Ме ди ка“, 
организиран и во со ра бо тка со ти мот пе ди ја три, 
по сто ја но е со но ви те ро ди те ли, за да ги еду ци ра за 
це лос на та гри жа око лу де те то, осо бе но важ но по 
не го во то оде ње до ма
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Во оној мо мент од пре сто јот во 
бол ни ца та ко га со стој ба та на мај-
ка та го доз во лу ва тоа, таа мо же да 
пре зе ме дел од не га та на неј зи но то 
но во ро де но де те, пр во под над зор 
на ме ди цин ски те се стри, а по доц на 
и са мо стој но.

ЛЕКЦИИ ЗА ПРАВИЛНА ГРИЖА 
И ЗА ТАТО

Ко га мај ка та е ве ќе во до бра со-
стој ба, се стри те од не о на тол шки от 
од дел пра ктич но ѝ по ка жу ва ат ка ко 
пра вил но тре ба да се ба ња но во ро-
ден че то, ка ко пра вил но се не гу ва ат 
не го ви те очи, пап че, ко жа и сѐ дру го 
по вр за но со гри жа та за бе бе то. На 
оваа еду ка ци ја мо же да при сус тву ва 
и та тко то или не кој друг член од се-
мејс тво то што за ед но со мај ка та ќе 
се вклу чи во гри жа та око лу де те то во 
до маш ни ус ло ви.

- Се то тоа, за ед но со до стап но ста 
на пе ча тен и ау ди о ви зу е лен еду ка-
ти вен ма те ри јал (осум ча са еду ка ти-
вен те ле ви зи ски ма те ри јал во кој се 
еми ту ва ат ре ле вант ни струч ни со ве-

ти), мно гу при до не су ва да се зго ле-
мат ин фор ми ра но ста, ве шти ни те и 
се ка ко са мо до вер ба та на мај ка та 
пред на пу шта ње то на бол ни ца та. 
За под др шка во до маш ни ус ло ви на 
си те ро ди те ли им се да ва и сни мен 
еду ка ти вен ма те ри јал на це де што го 
до би ва ат при ис пис - ве ли Иса ков-
ска-Ди ми три ев ска.

ПОСЕБНА НЕГА ЗА ПРЕДВРЕМЕ РОДЕНИ

Ро ди те ли те на но во ро ден чи ња што 
се ро де ни пред тер ми нот, кои има ле 
про дол жен пре стој во бол ни ца, до би-
ва ат по се оп фат на и по ин тен зив на 
еду ка ци ја, би деј ќи за тие бе би ња се 
по треб ни по го ле мо вни ма ние и по-
ве ќе зна е ње и ве шти ни.

- До де ка се под на ша гри жа, на 
ин тен зив на или спе ци јал на не га тие 
но во ро ден чи ња има ат по тре ба од 
по сто ја но мо ни то ри ра ње на ви тал-
ни те функ ции, со ог лед на тоа де ка 
ста ну ва збор за пред вре ме ро де ни 
де ца. Со вре ме на та опре ма со ко-
ја рас по ла га ме им овоз мо жу ва на 
мај ки те сте рил но да го из мол зу ва ат 

ПЕ
ДИ

ЈА
ТР
И
ЈА

 

Се оби ду ва ме тим ски, со струч на 
по мош и под др шка да го на ма ли-
ме стре сот кај но ви те ро ди те ли, 
да ги за поз на е ме со по тре би те 

на нив ни те но во ро ден чи ња и на-
чи нот на кој тие мо жат пра вил но 

да се гри жат за нив 
Бла ги ца 

Иса ков ска-Ди ми три ев ска, 
од го вор на се стра



 декември 2014 | РЕВИТА 23

сво е то мле ко (ко ло струм), осо бе но 
важ но за зго ле му ва ње на иму ни те-
тот на нив ни те де ца. Со тоа се вр ши 
и по сто јан над зор над со стој ба та на 
мај ка та и се одр жу ва и сти му ли ра 
млеч но ста сѐ до де ка бе бе то не е во 
со стој ба актив но да ци ца - об јас ну ва 
на ша та со го вор нич ка.
За овие но во ро ден чи ња пе ди ја-

три те го пла ни ра ат ис пи сот од бол ни-
ца ко га нив на та со стој ба на де те то е 
це лос но ста бил на, а ро ди те ли те се 
до вол но под го тве ни за оде ње до ма 
и при фа ќа ње на гри жа та за сво е то 
де те.

ПОДДРШКА И НАДВОР ОД БОЛНИЦА

- Со за ми ну ва ње на де те то до ма 
не за вр шу ва на ша та гри жа за ма-
ли те па ци ен ти. Пе ди ја три те пр ва та 
кон тро ла ја за ка жу ва ат по 2-3 де на 
од ис пи сот. Во ме ѓу вре ме на ро ди те-
ли те им се на рас по ла га ње кон такт-
те ле фо ни за до пол ни тел ни пра ша ња 
што че сто им се на мет ну ва ат по оде-
ње то до ма. Во на ши те ам бу лан ти ра-
бо тат обу че ни се стри, кои зна ат да 
по со ве ту ва ат и мо жат да им по мог-
нат на ро ди те ли те - ве ли Иса ков ска-
Ди ми три ев ска.
По чи ту вај ќи ја важ но ста на адап-

та ци ски от пер и од на вос по ста ву ва-
ње и одр жу ва ње на до е ње то, за по-
тре би те на мај ки те, во рам ки те на 
ам бу лан та та за здра во де те по стои 

и Со ве ту ва ли ште за до е ње, во кое 
на пра кти чен на чин им се по ма га  на 
оние што на и ду ва ат на проб ле ми со 
до е ње то.

- До а ѓа ње то на но ви от член во се-
мејс тво то е мо мент на го ле ма сре ќа, 
а исто вре ме но и го ле ма од го вор ност 
за но ви те ро ди те ли. Ток му за тоа, по-
чи ту вај ќи го овој ва жен мо мент во 
жи во тот, се оби ду ва ме тим ски, со 
струч на по мош и под др шка да го на-
ма ли ме стре сот кај но ви те ро ди те ли. 
Се оби ду ва ме да ги за поз на е ме со 
по тре би те на нив ни те но во ро ден чи-
ња и на чи нот на кој тие мо жат пра-
вил но да се гри жат за нив по на пу-
шта ње то на бол ни ца та. Ус пе хот е 
за ед нич ки, а за до волс тво то е го ле мо 
- до да ва Иса ков ска-Ди ми три ев ска.
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Рев ма та е бо лест што во-
о би ча е но се по вр зу ва со 
во зрас ни и мал ку е поз на-
то де ка по сто јат хро нич ни 

рев мат ски за бо лу ва ња и кај де-
ца та. Се ра бо ти за по ве-

ќе ви до ви се ри оз-
ни за бо лу ва ња 
што спа ѓа ат 
во авто и му ни 
бо ле сти на 
с в р з  н о  т о 
тки во. За 
сре ќа, тие 
се ре тки 
во дет ска та 
во зраст, об-
јас ну ва прим. 
д-р Јас на Ана-

ста сов ска, спе ци-
ја лист пе ди ја тар-рев-

ма то лог во „Ре-Ме ди ка“. 
Нај че ста та бо лест од овој вид 

кај де ца та, ве ли таа, е ју ве нил-
ни от иди о пат ски ар три тис (ЈИА). 
Ова за бо лу ва ње по ра но бе ше 
поз на то ка ко ју ве ни лен хро-
ни чен ар три тис (ЈХА) или ју ве-
ни лен рев ма то и ден ар три тис 
(ЈРА).

- ЈИА се гру па ар три ти си, од-
нос но вос па ле ни ја на згло бо-
ви те, со не поз на то по тек ло. Се 

ја ву ва кај де ца та од 18-ме сеч на 
до 16-го диш на во зраст. Тоа се хро-
нич ни дол го трај ни за бо лу ва ња, со 
мож ност за пов ле ку ва ње, од нос но 
ре ми си ја, или по вто ру ва ње на бо-
ле ста, од нос но ре ци ди ви - об јас ну-
ва д-р Ана ста сов ска.
Овој ар три тис, иа ко има слич но-

сти со рев ма то ид ни от ар три тис кај 
во зрас ни те, има свои по себ ни ка-
ра кте ри сти ки, по ра ди што се изд-
во ју ва ка ко по себ но за бо лу ва ње. 

КОГА НА ЛЕКАР?

За да се по ста ви ди јаг но за на 
ова за бо лу ва ње де те то мо ра да 

има по сто јан оток на еден или по ве-
ќе згло бо ви нај мал ку шест не де ли. 
Кли нич ка та сли ка е ос нов ни от кри-
те ри ум за по ста ву ва ње на ди јаг но-
за та, би деј ќи не по стои ка ра кте ри-
стич но ла бо ра то ри ско ис пи ту ва ње 
што е спе ци фич но са мо за оваа бо-
лест. За до пол ну ва ње на кли нич ка та 
сли ка се не оп ход ни ла бо ра то ри ски 
ис ле ду ва ња и т.н. ими џинг-тех ни ки. 
Тие по ма га ат за по ста ву ва ње на ко-
неч на та ди јаг но за, ка ко и за сле де-
ње на раз во јот на бо ле ста и ефе ктот 
од те ра пи ја та.
Иа ко бо ле ста се на ре ку ва ар три-

тис, освен вос па ле ние на згло бо ви-
те, ка ко до ми нан тен симп том, мо же 
да би дат за фа те ни и оште те ни и дру-
ги тки ва и ор га ни, ка ко ср це то, крв-
ни те са до ви, бе ли те дро бо ви, ко жа-
та, очи те, вна треш ни те ор га ни.

- Мо ти вот за упа ту ва ње на пе ди-
ја тар-рев ма то лог е ток му по ја ва на 
зглоб ни бол ки или ото ци за да се де-
фи ни ра ат при чи на та и нив но то по-
тек ло, би деј ќи овие симп то ми и зна-
ци мо жат да се по ја ват и кај дру ги 
за бо лу ва ња - ве ли д-р Ана ста сов ска. 

ТРИ ФОРМИ НА БОЛЕСТА

Спо ред по че то кот, ка ра кте ри сти-
ки те и те кот на бо ле ста, по сто јат три 
фор ми на ЈИА: си стем ска фор ма, ко-
ја се ја ву ва во око лу 20 от сто од слу-
ча и те, по ли ар ти ку лар на фор ма, кај 
35 от сто од слу ча и те, и мо но ар ти ку-
лар на или оли го ар ти ку лар на фор ма, 
ко ја е за ста пе на кај 45 от сто од слу-
ча и те. Д-р Ана ста сов ска об јас ну ва 
де ка во си стем ска та фор ма, ина ку 
те шка фор ма, до ми ни ра ат вонзг лоб-
ни те ма ни фе ста ции - тре ска по дол га 
од две не де ли, ко жен исип, зго ле ме-
ни лимф ни јаз ли, зго ле мен црн дроб 
и сле зи на, вос па ле ние на ср це во то 
ќе се или бе ло дроб но то ма рам че. 
Зглоб ни те ма ни фе ста ции, пак, се 
бол ки во згло бо ви те или оток на рач-
ни те или на скоч ни те згло бо ви.

И де ца за бо лу ва ат од 
ЈИА се гру па ар три ти си, 
од нос но вос па ле ни ја на 
згло бо ви те, со не поз на-
то по тек ло. Оваа рев ма 
кај де ца та се ја ву-
ва од 18-ме сеч на 
до 16-го диш на 
во зраст и прет-
ста ву ва хро нич-
но дол го трај но 
за бо лу ва ње, а 
ле ку ва ње то 
е комп-
лекс но и 
дол го
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- Кај по ли ар ти ку лар на фор ма 
бо ле ста поч ну ва со исто вре ме но 
вос па ле ние на че ти ри или по ве ќе 
згло бо ви, нај че сто згло бо ви те на 
длан ка та, ла ктот, ко ле но то, скоч ни от 
зглоб. При тоа, згло бо ви те се оте че-
ни, цр ве ни и бо лат на до пир и при 
дви же ње, а ка ра кте ри стич на е и 
утрин ска та вко ча не тост. При оваа 
фор ма на бо ле ста, за раз ли ка откај 
во зрас ни те, рев ма-фа кто рот (РФ) е 
мно гу ре тко по зи ти вен - об јас ну ва 
до ктор ка та.
Кај мо но ар ти ку лар на и оли го ар-

ти ку лар на фор ма се за фа те ни еден 
или до че ти ри згло ба, нај че сто са-
мо ко ле но или за ед но ко ле но, лакт и 
ско чен зглоб. Мо же да би де за фа тен 
и кол кот. Спо ред на ша та со го вор нич-
ка, овој тип ар три тис има нај до бра 
прог но за за по до бру ва ње и из ле ку-
ва ње на бо ле ста, но мож ни се неј-
зи ни че сти по вто ру ва ња. Се ри оз на 
комп ли ка ци ја кај оваа фор ма е да 
би де за фа те но и око то и да се раз-
вие ири до цик ли тис, вос па ле ние што, 
до кол ку не се открие и пра вил но ле-
ку ва, мо же да до ве де до сле пи ло.

ДОЛГО И КОМПЛЕКСНО ЛЕКУВАЊЕ

- Ле ку ва ње то е дол го трај но и комп-
лекс но. Се со стои од ме ди ка мен тоз-
на те ра пи ја и фи зи кал на те ра пи ја во 
одре де на фа за на бо ле ста. По не ко-
гаш е по треб на и по мош од пси хо лог 
за па ци ен тот по лес но да се со о чи со 
ре ал но ста. Од ле карс тва та се ко ри-
стат не сте ро ид ни ан ти рев ма ти ци - 
НСАИЛ („ибу про фен“, „дик ло фе нак“ 
- во стро го про пи ша ни те ра пи ски 
до зи), кор ти ко сте ро и ди - ин ди цра ни 
са мо кај си стем ска та фор ма, те шка-
та по ли ар ти ку лар на фор ма со за фа-
ќа ње и на вна треш ни те ор га ни или 
се ро зи те, ка ко и при за фа ќа ње на 
очи те. „Ме то тре ксат“ (ци то ста тик) се 
упо тре бу ва кај де ца та кај кои НСАИЛ 
не до ве ле до по до бру ва ње по одре-
ден пер и од од ле ку ва ње то - ве ли д-р 

Ана ста сов ска.
Де нес по стои и т.н. би о ло шка те ра-

пи ја, ко ја за се га по ка жу ва до бри ре-
зул та ти кај де ца што не ре а ги ра ат на 
дру ги те ме ди ка мен ти, но, до пол ну ва 
до ктор ка та, таа сѐ уште не е во ши-
ро ка упо тре ба.

- Во „Ре-Ме ди ка“, во пе ди ја три-
ска та-рев ма то ло шка та ам бу лан та 
до а ѓа ат де чи ња кај кои со кли нич ко 
ла бо ра то ри ско ис пи ту ва ње сме по-
ста ви ле ди јаг но за на ЈИА, глав но со 
оли го ар ти ку лар на и по ли ар ти ку лар-
на фор ма (си стем ска та ба ра хос пи-
та лен трет ман). Де ца та ре дов но се 
сле дат, се по ста ву ва ат на те ра пи ја 
(ме ди ка мен тоз на и фи зи кал на во 
со ра бо тка со фи зи ја тар), се вр шат 
ре дов ни кли нич ки и ла бо ра то ри ски 
кон тро ли. На ше то искус тво во ле ку-
ва ње то и по стиг ну ва ње ре ми си ја кај 
две тре ти ни од де ца та што се сле дат 
се сов па ѓа со искус тва та од ли те ра-
ту ра та. Осо бе но тре ба да се истак-
не до бра та со ра бо тка ме ѓу ле ка рот, 
бол ни те де ца и ро ди те ли те, што е ед-
на од бит ни те при чи ни за ус пеш но 
спро ве де на те ра пи ја - до да ва на ша-
та со го вор нич ка.
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Иа ко бо ле ста се на ре ку ва ар-
три тис, освен вос па ле ние на 
згло бо ви те, ка ко до ми нан тен 
симп том, мо же да би дат за фа-
те ни и оште те ни и дру ги тки ва 
и ор га ни, ка ко ср це то, крв ни те 
са до ви, бе ли те дро бо ви, ко жа-

та, очи те...
Прим. д-р Јас на Ана ста сов ска, 

пе ди ја тар-рев ма то лог

 хро нич на рев ма
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Хи пер ки нет ско то рас тројс-
тво (Hyperkinetik disorder) 
е ед но од по че сти те пси хи-
ја три ски на ру шу ва ња што 

поч ну ва ат уште од нај ра на во зраст, 
не ка де око лу тре та та-че твр та та го-
ди на. Се пак, до де ка де те то е ма ло, 
об јас ну ва прим. д-р Ме ри Бо шков-
ска, пси хи ја тар ка во „Ре-Ме ди ка“, 
која се бави со проблеми во детска 
возраст, тоа рас те и се раз ви ва и те-
шко мо же да се раз гра ни чи да ли се 
ра бо ти за хи пе ра ктив но или тем пе-
ра мент но де те. Нај че сто ди јаг но за-
та се по ста ву ва ко га де те то ќе трг не 
на учи ли ште и симп то ми те ста ну ва-
ат ма ни фест ни во из вр шу ва ње то на 
учи лиш ни те об вр ски и не го ва та ко-
му ни ка ци ја со врс ни ци те. 
Се про це ну ва де ка око лу 5-12 от-

сто од де ца та во све тот го има ат овој 
проб лем, а тој по че сто се ја ву ва кај 
ма шки те (кај де вој чи ња та по ве ќе 
е за ста пен проб ле мот со нев ни ма-
ние). 

КАКО ДА ИМААТ ВГРАДЕНО МОТОРЧЕ

- Клиничката слика е различна 
во зависност од возраста на 
детето. На ру шу ва ње то го ка-
ра кте ри зи ра ат три ос нов ни 
симп то ми: изра зи то на ру-
шу ва ње на вни ма ни е то, 
хи пе ра ктив ност, им пул-
сив ност. Овие де ца се во 
по сто ја но дви же ње, не мо-
жат по дол го да се за др жат 
на ед но ме сто, ка ко да 
има ат вгра де но мо тор че 
во се бе. Им пул сив но-
ста се ка ра кте ри зи ра 
со нес по соб ност на 
де те то да раз мис-
ли пред да на-
пра ви не што, 
ги пре ки ну ва 
актив  но  сти  те 
на дру ги те, се 
уфр лу ва до де ка 
дру ги те збо ру ва-
ат, има проб лем 
со че ка ње то на 

ре дот, мно гу бр за до де ка ра бо ти не-
што. Овие де ца по ста пу ва ат, раз мис-
лу ва ат и се од не су ва ат им пул сив но, 
од нос но не раз мис лу ва ат за тоа што 
го пра ват во мо мен тот - об јас ну ва 
д-р Бо шков ска.
По ра ди си те овие проб ле ми, ве ли 

таа, пра ват го лем број гре шки при 
изра бо тка на учи лиш ни те за да чи би-
деј ќи са ка ат сѐ да за вр шат на бр зи-
на, не во деј ќи гри жа за нив ни от ква-
ли тет. Не кои истра жу ва ња ука жу ва ат 
де ка две тре ти ни од де ца та што има-

ат те шко тии при чи та ње то, пи шу ва-
ње то или сме та ње то има ат проб лем 
со вни ма ни е то.

- Не до сти гот од вни ма ни е то - хи-
пе ра ктив но од не су ва ње или скра-
те но АДХД (ADHD од анг ли ски от 
ја зик Attention Defi cit Hyperactivity 
Disorder) прет ста ву ва раз вој но на-
ру шу ва ње што мо же да се ма ни фе-
сти ра и во адо лес цент ни от пер и од 
со по наг ла се на со ци јал на па то ло-
ги ја во изра зу ва ње то на емо ци и те, 
ка ко и симп то ми на ан кси оз ност и 
де пре си ја. Кај овие де ца е при сут на 
и емо ци о нал на та им пул сив ност, ко ја 
се ка ра кте ри зи ра со „ни зок праг на 
то ле ран ци ја на фру стра ции“ и наг ли 
про ме ни на рас по ло же ни е то. Де те-
то се воз не ми ру ва без не ко ја вид-
ли ва при чи на, при што не мо же „да 
упра ву ва со сво и те емо ции“, до би ва 
на па ди на гнев, лу ти на што прет ста-
ву ва проб лем за ро ди те ли те во спра-
ву ва ње то со ва кво то не го во од не су-
ва ње и мо же да се слу чи фи зич ки да 
го каз ну ва ат - ве ли до ктор ка та.
Во игри те со врс ни ци те хи пе ра-

ктив ни те де ца не мо жат да ги сле дат 
пра ви ла та на игра та или ако поч нат 
игра таа бр зо им до са ду ва, па ја пре-
ки ну ва ат или ин си сти ра ат да игра ат 
не што дру го. Со тоа пре диз ви ку ва ат 
ре волт кај нив ни те дру га ри по ра ди 
што ги иск лу чу ва ат, од нос но од бег-
ну ва ат да се дру жат со нив. 
Де ца та со АДХД не мо жат да ги 

пред ви дат пос ле ди ци те од сво и те 
по стап ки и оста ва ат впе ча ток ка ко 
да не им е гри жа за дру ги те, а всуш-
ност тие има ат проб лем.

По ра ди си те овие те шко тии кај 
овие де ца се на ка ле му ва ат и 
мно гу че сто има ат емо ци о-
нал ни проб ле ми. 

- Ве ќе го спо ме нав-
ме ни ски от праг на 
то ле ран ци ја на фру-
стра ции. И нај ма ла 
не по вол на окол ност 
(ро ди тел ки пре кор, 

за бра на или каз на) кај 
нив пре диз ви ку ва бес, па де-

те то мо же да поч не да ви ка, да 

Зошто некои деца ниту на 
момент не можат да бидат 
уморни? Зошто не можат 
да го насочат вниманието 
на зборовите на родителите 
и на наставниците?

Хиперактивност и агре
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 ЈАесивност кај децата
ја тре ска вра та та, да ги кр ши играч-
ки те, да се скрие или да по бег не. 
Тоа е експ ло зи ја од емо ции, по што 
мо же да на ста пи чув ство на та га. 
Си те овие проб ле ми при до не су ва ат 
де те то да има ни ска са мо до вер ба, 
а че сти те каз ни и кри ти ки да се чув-
ству ва ло шо, нес по соб но, по мал ку 
вред но - ве ли д-р Бо шков ска.
Ви стин ска та при чи на за на ру шу-

ва ње то во це лост не е поз на та. Но 
мо же да би де при чи не та од би о ло-
шки, пси хо ло шки и со ци јал ни при чи-
ни што по е ди неч но или со за ед нич ка 
ак ци ја мо же да го зго ле мат ри зи кот 
за на ста ну ва ње на на ру шу ва ње то. 

- Се пак, де нес се сме та де ка ди-
сфунк ци ја та во ме та бо лиз мот и не-
вро транс ми си ја та на ка те хо ла ми ни-
те во пре фрон тал ни от кор текс има 
зна чај но вли ја ние во при чи ни те за 
по ја ва та на син дро мот. Хи по те зи те 
од ти пот де ка ро ди те ли те, од нос но 
нив ни те ста во ви, ис хра на та со мно-
гу ше ќе ри, кон зер ван си (ади ти ви) 
мо жат да пре диз ви ка ат АДХД се не-
ос но ва ни, од нос но не ма ат на уч на 
ос но ва - об јас ну ва на ша та со го вор-
нич ка.

ДИЈАГНОЗА И ТЕРАПИЈА

Ди јаг но за та, ве ли таа, се по ста-
ву ва врз ос но ва на ме ѓу на род ни те 
ди јаг но стич ки кла си фи ка ци ски те си-
сте ми (ICD-10), ка де што е опи шанo 
ти пич но то од не су ва ње. Мо мен тот 
на вос по ста ву ва ње ди јаг но за мо же 
да би де чув стви те лен за се кој ро ди-
тел. Се пак, ве ли д-р Бо шков ска, 
важ но е на вре ме но пре поз-
на ва ње на те шко ти и те, 

про це на на при род ни те ка па ци те ти 
на де те то и вклу чу ва ње на де те то во 
го лем број те ра пев тски ефи кас ни 
ме то ди за над ми ну ва ње на проб ле-
ми те што се при ме ну ва ат со ро ди те-
ли те, де те то и оп кру жу ва ње то - учи-
ли ште то. 

- Не кои од нив се би хеј ви о рал ни 
ин тер вен ции со де те то, кои се со сто-
јат во јак не ње на со ци јал ни те спо-
соб но сти, стра те гии за ког ни тив на 
(соз нај на) са мо кон тро ла, гра де ње 
ве шти ни за по до бру ва ње на вни ма-
ни е то, тех ни ки за кон тро ла на бе сот, 
лу ти на та. Пси хи ја три ски от трет ман 
оп фа ќа и пси хо те ра пи ска под др шка 
и со ве то дав на ра бо та со ро ди те ли те 
за при ме на на ко рис ни ме то ди во 
кон тро ли ра ње то на од не су ва ње то и 
дис цип ли ни ра ње то на нив но то де те. 
Важ ни се ин тер вен ци и те и во учи ли-
ште то - ве ли до ктор ка та.
До кол ку не кои од овие симп то ми 

или проб ле ми се по вто ру ва ат че сто, 
по жел но е на вре ме да се по ба ра 
струч на по мош за проб ле ми те да не 

се прод ла бо чат, фи кси ра ат, по ра ди 
што де те то ќе фор ми ра „ло ша сли-
ка“ за се бе, што по доц на во адо лес-
цент ни от пер и од би ре зул ти ра ло со 
до пол ни тел на со ци јал на па то ло ги ја 
(бунтовно и пркосно однесување 
или растројство во поведението) во 
изра зу ва ње то на емо ци и те, ка ко и 

симп то ми на ан кси оз ност и де-
пре си ја.

На ру шу ва ње то го ка ра кте ри-
зи ра ат три ос нов ни симп то-
ми: изра зи то на ру шу ва ње на 
вни ма ни е то, хи пе ра ктив ност, 
им пул сив ност. Овие де ца се во 
по сто ја но дви же ње, не мо жат 
по дол го да се за др жат на ед но 
ме сто, ка ко да има ат вгра де но 

мо тор че во се бе 
Прим. д-р Ме ри Бо шков ска, 

пси хи ја тар ка
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Бол ка та е не при јат но ин ди-
ви ду ал но чув ство и се кој од 
нас по ве ќе па ти во жи во тот 
ја по чув ству вал од раз лич-

ни при чи ни и во раз лич ни де ло ви 
на те ло то. Ед на од нај сил ни те бол ки, 
ка ра кте ри стич на са мо за же ни те, е 
по ро дил на та бол ка. Таа е рит мич на, 
ин тен зив на и рас те во те кот на по-
ро ду ва ње то. Иа ко во ли те ра ту ра та 
мо же да ја срет не ме ка ко т.н. по зи-
тив на бол ка во ис че ку ва ње нов жи-
вот, го лем број од бре ме ни те са ка ат 
овој нај сре ќен мо мент во жи во тот, 
ко га ста ну ва ат мај ки, да го до че ка ат 
во опу ште на ат мо сфе ра, без бол ка. 
Бол ка та е суб је ктив но чув ство и не 

по стои апа ра ту ра со ко ја мо же да се 
из ме ри, ту ку е тол ку сил на кол ку што 

ја чув ству ва па ци ен тка та. Нас про-
ти неа, во ме ди ци на та стои обез бо-
лу ва ње то, а тоа при по ро ду ва ње то 
зна чи ком фор и ре ла кса ци ја за ро-
дил ка та.

- Про то ко лот за епи ду рал но обез-
бо лу ва ње при по ро ду ва ње то кај нас 
ус пеш но функ ци о ни ра ве ќе де сет го-
ди ни. Но ние по сто ја но сме во че кор 
со со вре ме ни те те ко ви на ане сте зи-
ја та и на со че ни сме кон по до бру ва-
ње на ква ли те тот на обез бо лу ва ње то 
за што по го ле ма без бед ност и за до-
волс тво на па ци ен тот. Еден од тие 
со вре ме ни ме то ди е „Па ци ент-кон-
тро ли ра на епи ду рал на анал ге зи ја“ 
- ПКЕА - ве ли д-р Мар га ри та Ло вач-
Че пуј но ска, ане сте зи о лог во „Ре-Ме-
ди ка“. 

Ста ну ва збор за ме тод што прв пат 
бил во ве ден во аку шер ска та ане-
сте зи ја пред 25 го ди ни. До де нес се 
раз ви е ни раз лич ни мо де ли, кои во 
„Ре-Ме ди ка“ се ко ри стат од пред пет 
го ди ни. Со ог лед на фа ктот де ка бол-
ка та е иск лу чи во суб је ктив на, глав-
на та цел на овој ме тод е т.н. ди зај-
ни ра ње на обез бо лу ва ње то спо ред 
по тре би те на труд ни ца та, од нос но 
до зи ра ње за кое таа са ма та од лу чу-
ва ко га и кол ку ѝ е по треб но. 

ЕПИДУРАЛ КОНТРОЛИРАН 
ОД ПАЦИЕНТОТ

Епи ду рал на та ане сте зи ја се да ва 
во гр бот. ПКЕА е тех ни ка на обез бо-
лу ва ње со ко ја па ци ен тка та са ма си 

Ко га ро дил ка та са ма 
си ја до зи ра 
ане сте зи ја та
Па ци ент-кон тро ли ра на епи ду рал на анал ге зи ја 
е обез бо лу ва ње во те кот на по ро ду ва ње то, при 
кое па ци ен тка та са ма си го до зи ра ле кот да ден 
епи ду рал но, без опас ност за пре до зи ра ње или 

не са ка ни ефе кти
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го до зи ра ле кот да ден епи ду рал но, 
во те кот на по ро ду ва ње то. Пум па та 
што го ис по ра чу ва ле кот е еле ктрон-
ски кон тро ли ра на, со вгра де на соф-
твер ска про гра ма, а ис по ра ка та на 
ле кот се акти ви ра со при ти сок на 
коп че то, кое го кон тро ли ра са ма та 
труд ни ца. Па ра ме три те на таа про-
гра ма ги одре ду ва ане сте зи о лог, та-
ка што не ма мож ност за пре до зи ра-
ње со ле кот и по ја ва на не са ка ни те 
ефе кти. Исто та ка, во одре де ни вре-
мен ски ин тер ва ли пум па та е бло ки-
ра на, та ка што е иск лу че на мож но-
ста за пре ку мер но да ва ње на ле кот.

- Во пум па та има рас твор од ло-
ка лен ане сте тик и анал ге тик, во 
кон цен тра ци ја пре по ра ча на за без-
бол но по ро ду ва ње. Пред обез бо лу-
ва ње то, ане сте зи о лог ѝ го об јас ну-
ва це ли от си стем на па ци ен тка та, 
ка ко функ ци о ни ра пум па та, ка ко да 
ја бо ди ра бол ка та што ја чув ству ва 
спо ред при фа те ни те ска ли за бол ка 
и кој е пра гот на бол ка што ќе би де 
по ка за тел ко га да си до да де од ле кот 
- об јас ну ва на ша та со го вор нич ка.
Овој си стем на обез бо лу ва ње е 

мно гу ед но ста вен, но важ но е па-
ци ен тка та да го раз бе ре кон цеп тот, 
за да има ефект. Ко га труд ни ца та 
ќе по чув ству ва бол ка, го при ти ска 
коп че то по вр за но со пум па та и таа 
ис пу шта зву чен сиг нал, што зна чи 
де ка ле кот ве ќе се ис по ра чу ва. Вре-

мен ски от ин тер вал по ме ѓу две до зи 
го одре ду ва ане сте зи о ло гот - ве ли 
до ктор ка та.
Д-р Ло вач-Че пуј но ска об јас ну-

ва де ка ро дил ка та во тој си стем е 
единс тве на та што мо же да си ис по-

ра ча лек, единс тве на што  тре ба да 
ја акти ви ра пум па та со при ти сок на 
коп че то, би деј ќи са мо таа знае ко га 
и кол ку ја бо ли, а не член од се мејс-
тво то или при друж ник.

ПРЕДНОСТИ 

Ко га ста ну ва збор за ПКЕА, во те-
кот на по ро ду ва ње то мо ни то рин гот 
на па ра ме три не се раз ли ку ва од 
тра ди ци о нал на та епи ду рал на анал-
ге зи ја. Тоа зна чи де ка на одре ден 
вре мен ски ин тер вал се ме рат крв-
ни от при ти сок и пул сот, се про ве ру ва 
да ли обез бо лу ва ње то е на по треб-
но то ни во и, се ка ко, се кон тро ли ра 
сте пе нот на бол ка. Учес тво то на па-
ци ен тка та во обез бо лу ва ње то, чув-
ство то на са мо кон тро ла над бол ка та 
и мож но ста таа са ма да од лу чу ва 
ко га и кол ку ќе би де обез бо ле на, се 
ед ни од го ле ми от број пред но сти на 
оваа тех ни ка пред тра ди ци о на лен 
епи ду ра лен ме тод. 

- Од ме ди цин ски ас пект, пак, пред-
ност е на ма ле на та по тро шу вач ка на 
ле кот, а со тоа и по ма ла те жи на и 
отрп на тост на но зе те, што да ва мож-
ност за дви же ње на труд ни ца та во 
те кот на по ро ду ва ње то, а се пак со 
за до во ли те лен сте пен на обез бо лу-
ва ње, по мал ку не са ка ни ефе кти, ка-
ко и по бр за и по до бра кон тро ла на 
бол ка та - ве ли д-р Ло вач-Че пуј но ска. 

Про то ко лот за епи ду рал но 
обез бо лу ва ње при по ро ду ва ње 

во „Ре-Ме ди ка“ до бро функ-
ци о ни ра око лу де сет го ди ни, а 
ние по сто ја но сме во че кор со 
со вре ме на та ане сте зи о ло ги ја

Д-р Мар га ри та Ло вач-Че пуј но ска, 
ане сте зи о лог

Зо што да бо ли во 
нај важ ни те мо мен ти од жи во тот
За до волс тво то кај по ро де на та же на е мно гу ва жен фа ктор во на о ѓа ње 

на чи ни ка ко да се из диг не ни во то на анал ге зи ја во те кот на по ро ду ва ње то. 
Ра ѓа ње то нов жи вот е еден од нај среќ ни те мо мен ти во чо ве ко ви от жи вот. 

- Зо што тој да би де бо лен? Има ли при чи на же на та да под не су ва ин тен-
зив ни бол ки во еден од нај среќ ни те мо мен ти во жи во тот? Обез бо ле на, нас-
ме а на и ре ла кси ра на же на, ко ја е во ис че ку ва ње нов жи вот, а се то тоа во 
ком би на ци ја со неј зи на са ти сфак ци ја де ка са ма си ја 
кон тро ли ра бол ка та, е по са ку ва на гле тка за се ко ја 
со вре ме на бол ни ца ка ко на ша та - ве ли д-р Ло вач-
Че пуј но ска.
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Кли ма кте ри у мот е при ро-ли ма кте ри у мот е при ро-
ден пре о ден пер и од во ден пре о ден пер и од во 
жи во тот на се ко ја же на, жи во тот на се ко ја же на, 
кој ја по вр зу ва ре про ду-кој ја по вр зу ва ре про ду-

ктив на та во зраст со не из беж на та ктив на та во зраст со не из беж на та 
ста рост. Кли нич ки, тој пер и од поч-ста рост. Кли нич ки, тој пер и од поч-
ну ва во ин тер вал од 40 до 60-го-ну ва во ин тер вал од 40 до 60-го-
диш на во зраст и е ин ди ви ду а лен е диш на во зраст и е ин ди ви ду а лен е 
за се ко ја же на, а нај сил ни те по ја ви за се ко ја же на, а нај сил ни те по ја ви 
се ме ѓу 45-55-го диш на во зраст. се ме ѓу 45-55-го диш на во зраст. 
Д-р Афро ди та Стом на ро ска, ги-Д-р Афро ди та Стом на ро ска, ги-

не ко лог во „Ре-Ме ди ка“, об јас ну ва не ко лог во „Ре-Ме ди ка“, об јас ну ва 
де ка по че то кот и те кот на кли ма кте-де ка по че то кот и те кот на кли ма кте-
ри у мот се по вр за ни со нас лед ни ри у мот се по вр за ни со нас лед ни 
осо би ни и со ри зик-фа кто ри, ка ко осо би ни и со ри зик-фа кто ри, ка ко 
што се пу ше ње то или ин тер вен ции што се пу ше ње то или ин тер вен ции 
од ти пот на пос тка стра ци ски син-од ти пот на пос тка стра ци ски син-
дром. Мал дел па ци ен тки вле гу ва ат дром. Мал дел па ци ен тки вле гу ва ат 
во кли ма кте ри ум и пред 40-та го ди-во кли ма кте ри ум и пред 40-та го ди-
на, би о ло шка по ја ва што се на ре ку-на, би о ло шка по ја ва што се на ре ку-
ва пред вре мен кли ма кте ри ум.ва пред вре мен кли ма кте ри ум.

КОГА СЕ СЛУЧУВА КОГА СЕ СЛУЧУВА 
КЛИМАКТЕРИУМОТ?КЛИМАКТЕРИУМОТ?

Симп то ми те на кли ма кте ри у мот Симп то ми те на кли ма кте ри у мот 
се ре зул тат на по ја ва та на естро ген-се ре зул тат на по ја ва та на естро ген-
ски от де фи цит. Тие мо жат да би дат ски от де фи цит. Тие мо жат да би дат 
кра тко роч ни и дол го роч ни.кра тко роч ни и дол го роч ни.

- Кра тко роч ни се ге ни тал ни те кр-- Кра тко роч ни се ге ни тал ни те кр-
ва ве ња, по тоа не вро ве ге та тив ни-ва ве ња, по тоа не вро ве ге та тив ни-

те симп то ми, ка ко топ ли бра но ви, те симп то ми, ка ко топ ли бра но ви, 
по те ње, гла во бол ка, не со ни ца, и по те ње, гла во бол ка, не со ни ца, и 
не вроп си хич ки те симп то ми, ка ко не вроп си хич ки те симп то ми, ка ко 
де пре си ја, нер во за, по те шка кон-де пре си ја, нер во за, по те шка кон-
цен тра ци ја. По дол го роч ни по ја ви цен тра ци ја. По дол го роч ни по ја ви 
се про ме ни те во уро ге ни тал ни от се про ме ни те во уро ге ни тал ни от 
си стем, ма ни фе сти ра ни ка ко атро-си стем, ма ни фе сти ра ни ка ко атро-
фич ни про ме ни со раз лич на кли-фич ни про ме ни со раз лич на кли-
нич ка сли ка. Та кви се атро фи чен нич ка сли ка. Та кви се атро фи чен 
ва ги ни тис, отсус тво на лу бри ка ци-ва ги ни тис, отсус тво на лу бри ка ци-
ја, вул ва рен ди ском фор и че ша ње, ја, вул ва рен ди ском фор и че ша ње, 
че ста мик ци ја (мо кре ње), ди зу ри-че ста мик ци ја (мо кре ње), ди зу ри-
ја (отеж на то мо кре ње), ци сти тис, ја (отеж на то мо кре ње), ци сти тис, 
стрес-ин кон ти нен ци ја (неволно и стрес-ин кон ти нен ци ја (неволно и 
неконтролирано мокрење) - об јас-неконтролирано мокрење) - об јас-
ну ва д-р Стом на ро ска.ну ва д-р Стом на ро ска.

Дол го роч ни симп то ми се и атро-Дол го роч ни симп то ми се и атро-
фич ни те кож ни про ме ни. Спо ред фич ни те кож ни про ме ни. Спо ред 
на ша та со го вор нич ка, же на та во на ша та со го вор нич ка, же на та во 
пост ме но па у за се ко ја го ди на гу би пост ме но па у за се ко ја го ди на гу би 
два от сто од ко ла ге нот по ра ди не-два от сто од ко ла ге нот по ра ди не-
до стиг на естро ген. Нај су штин ски до стиг на естро ген. Нај су штин ски 
по ја ви во кли ма кте ри у мот, ве ли по ја ви во кли ма кте ри у мот, ве ли 
таа, се осте о по ро за та со зго ле мен таа, се осте о по ро за та со зго ле мен 
ри зик од скр ше ни ци (нај че сто на ри зик од скр ше ни ци (нај че сто на 
’рбе тот и на тко ле нич на та ко ска) и ’рбе тот и на тко ле нич на та ко ска) и 
ате роск ле ро тич  ни те про ме ни со ате роск ле ро тич  ни те про ме ни со 
зго ле мен ри зик од кар ди о ва ску лар-зго ле мен ри зик од кар ди о ва ску лар-
ни за бо лу ва ња.ни за бо лу ва ња.

ЗАМЕНА НА ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНА НА ФУНКЦИЈАТА 
НА ЈАЈНИЦИТЕНА ЈАЈНИЦИТЕ

За те ра пев тска та ефи кас ност на За те ра пев тска та ефи кас ност на 
хор мон ско то ле ку ва ње на па то ло-хор мон ско то ле ку ва ње на па то ло-
шки от кли ма кте ри ум де нес не по-шки от кли ма кте ри ум де нес не по-
сто јат ни ка кви сом не жи. Прин ци пот сто јат ни ка кви сом не жи. Прин ци пот 
на ле ку ва ње е ед но ста вен - за ме на на ле ку ва ње е ед но ста вен - за ме на 
на функ ци ја та на јај ни ци те, а до зи те на функ ци ја та на јај ни ци те, а до зи те 
за ле ку ва ње се утвр де ни со со вре-за ле ку ва ње се утвр де ни со со вре-
ме ни фар ма ко ло шки ме то ди. ме ни фар ма ко ло шки ме то ди. 

- Хор мо ни те во ле ку ва ње то на - Хор мо ни те во ле ку ва ње то на 
симп то ми те на ме но па у за та, кое симп то ми те на ме но па у за та, кое 
се на ре ку ва хор мон-суп сти ту ци ска се на ре ку ва хор мон-суп сти ту ци ска 
те ра пи ја (ХСТ), се вне су ва ат пре ку те ра пи ја (ХСТ), се вне су ва ат пре ку 
таб ле ти, пла сти ри, ге ло ви и имп-таб ле ти, пла сти ри, ге ло ви и имп-
лан ти.                                             >>лан ти.                                             >>

Хор мо нал но 
ле ку ва ње во 
ме но па у за та

Хор мо ни те во ле ку ва ње то 
на симп то ми те на ме но-
па у за та, кое се на ре ку ва 
хор мон-суп сти ту ци ска те-
ра пи ја (ХСТ), се вне су ва ат 
пре ку таб ле ти, пла сти ри, 
ге ло ви и имп лан ти
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ТАКСИ ПРЕВОЗ ЗА 
СЕКОЈА ПРИГОДА

Титка

contact@intaxi.mk

Кон тра ин ди ка ци и те при ХСТ се не-
де фи ни ра но ге ни тал но кр ва ве ње, 
те шки хе па тал ни за бо лу ва ња, акут ни 
тром бем бо лич ни со стој би и вен ски 
тром бо зи, ка ко и хор мо нал но-за вис-
ни ту мо ри, ка ко оние на гра да или 
на ен до ме три ум - об јас ну ва до ктор-
ка та.
Нас про ти кон тра ин ди ка ци и те е по-

зи тив ни от ефект на ова ле ку ва ње, 
кој е мно гу стран: го ре гу ли ра мен-
стру ал ни от цик лус и шти ти од те шки 
кр ва ве ња, ги ели ми ни ра не вро ве-
ге та тив ни те и не вроп си хич ки те по-
ја ви, дејс тву ва за ис чез ну ва ње на 
атро фич ни те про ме ни во уро ге ни-
тал ни от си стем и го за ба ву ва ста ре е-
ње то на ко жа та. Нај це нет ефект што 
се по стиг ну ва при ва кво то ле ку ва ње 
е оној врз превенирањето на осте-
о по ро за та и те шки те фра кту ри, при 
што за ед на го ди на ко ске на та гу сти-
на мо же да се зго ле ми со по ве ќе од 
два до три от сто.

- На вре ме на та те ра пи ја го по до-
бру ва ли пид ни от ме та бо ли зам, а со 

тоа и превенцијата на кар ди о ва ску-
лар ни те бо ле сти. Ед но став но, хор-
мо нал на та про фи ла кти ка дејс тву ва 
на за чу ву ва ње на здрав је то и на 
зна чи тел но по до бру ва ње на ква ли-
те тот на жи во тот. Во по ве ќе то слу чаи 
пред но сти те на ХСТ до ми ни ра ат над 
евен ту ал ни те ри зи ци, а до се гаш ни те 
сту дии по ка жу ва ат де ка ко ри ста од 
ХСТ е по го ле ма од ри зи кот кај же ни 
со при род на или ја тро ге на пред вре-
ме на ме но па у за - ве ли д-р Стом на-
ро ска.
До за та и ре жи мот на ХСТ тре ба 

да се ин ди ви ду а ли зи ра ни за се ко ја 
па ци ен тка, а нај е фе ктив на та до за 
за ви си од во зра ста на же на та. Тоа 
се од лу чу ва пред поч ну ва ње то со 
те ра пи ја та и се ко ја го ди на се пра-
ви но ва про це на за це ло вре ме да 
се одр жи прин ци пот за про пи шу ва-
ње на нај ни ска та ефе ктив на до за. 
Кол ку вре ме ќе трае ле ку ва ње то е 
ин ди ви ду ал но кај се ко ја па ци ен тка, 
но се пре по ра чу ва пре ки ну ва ње по 
две-три го ди ни, а при по вто ру ва ње 

За те ра пев тска та ефи кас ност 
на хор мон ско то ле ку ва ње на 

па то ло шки от кли ма кте ри ум де-
нес не по сто јат ни ка кви сом не-
жи, а прин ци пот на ле ку ва ње е 
ед но ста вен - за ме на на функ-

ци ја та на јај ни ци те
Д-р Афро ди та Стом на ро ска, 

ги не ко лог
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на симп то ми те мо же да се про дол жи 
со те ра пи ја та.

НЕХОРМОНАЛНА АЛТЕРНАТИВА

Иа ко овој ме тод е про ве рен и до-
ка жан, ве ли до ктор ка та, се пак не мал 
број же ни не о прав да но се пла шат од 
не го по ра ди не до вол на ин фор ми ра-
ност. Од дру га стра на, пак, дру ги има-

ат кон тра ин ди ка ции и не мо жат да 
би дат ва ка ле ку ва ни. Во та кви слу чаи 
раз ум на за ме на се не хор мон ски те 
средс тва, по ве ќе то до би е ни од фи то-
е стро ге ни, со естро ген, од рас ти тел но 
по тек ло, кои ги по до бру ва ат не вро ве-
ге та тив ни те симп то ми, но ги не ма ат 
дру ги те си стем ски про фи ла ктич ки 
ефе кти ка ко што ги има ат хор мон ски-
те пре па ра ти.

Фа зи на кли ма кте рич ни от пер и од 
1. Пред ме но па у за е пер и од ко га поч ну ва по сте пе но на ма лу ва ње на 

функ ци ја та на јај ни ци те и трае не кол ку го ди ни. Проб ле ми те на же на та во 
овој пер и од глав но се вр за ни со на ру шу ва ња во мен стру ал ни от цик лус. 
Тоа се функ ци о нал ни ге ни тал ни кр ва ве ња по ра ди не пра вил на ова ри јал-
на функ ци ја. Во тој слу чај оде ње то на ги не ко лог е за дол жи тел но, би деј ќи 
пре ки ну ва ње то на кр ва ве ње то и точ но то ди јаг но сти ци ра ње нај че сто се 
пра ви со ки ре та жа, а по тоа сле ду ва про фи ла ктич ко хор мо нал но ле ку ва-
ње.

2. Ме но па у за е фа за та од пос лед но то мен стру ал но кр ва ве ње, по кое 
же на та во те кот на ед на го ди на не ма мен стру а лен цик лус. При чи на та за 
тоа е ис цр пу ва ње на ен до кри на та функ ци ја на јај ни ци те, што прет ста ву-
ва и крај на мож но ста за за бре ме ну ва ње. Оваа фа за се ди јаг но сти ци ра 
ре трос пе ктив но.

3. Пост ме но па у за та е пос лед на та фа за во ко ја јај ни ци те це лос но пре-
ста ну ва ат да функ ци о ни ра ат и трае не кол ку го ди ни.

СИМП ТО МИ СИМП ТО МИ 
КРА ТКО РОЧ НИ:КРА ТКО РОЧ НИ:
 ге ни тал ни кр ва ве ња ге ни тал ни кр ва ве ња
 топ ли бра но ви топ ли бра но ви
 по те ње по те ње
 гла во бол ка гла во бол ка
 не со ни ца не со ни ца
 де пре си ја, нер во за,  де пре си ја, нер во за, 
    по те шка кон цен тра ци ја    по те шка кон цен тра ци ја

ПО ДОЛ ГО РОЧ НИ:ПО ДОЛ ГО РОЧ НИ:
 атро фи чен ва ги ни тис атро фи чен ва ги ни тис
 отсус тво на лу бри ка ци ја отсус тво на лу бри ка ци ја
 вул ва рен ди ском фор  вул ва рен ди ском фор 
    и че ша ње    и че ша ње
 че ста мик ци ја  че ста мик ци ја 
 ди зу ри ја ди зу ри ја
 ци сти тис ци сти тис
 стрес-ин кон ти нен ци ја  стрес-ин кон ти нен ци ја 

ФАКТИФАКТИ
 Нај су штин ски по ја ви во кли- Нај су штин ски по ја ви во кли-
ма кте ри у мот, ве ли таа, се осте-ма кте ри у мот, ве ли таа, се осте-
о по ро за та со зго ле мен ри зик од о по ро за та со зго ле мен ри зик од 
скр ше ни ци (нај че сто на ’рбе тот скр ше ни ци (нај че сто на ’рбе тот 
и на нат ко ле нич на та ко ска) и и на нат ко ле нич на та ко ска) и 
ате роск ле ро тич ни те про ме ни со ате роск ле ро тич ни те про ме ни со 
зго ле мен ри зик од кар ди о ва ску-зго ле мен ри зик од кар ди о ва ску-
лар ни за бо лу ва ња.лар ни за бо лу ва ња.
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 ЈА УЛ ТРАЗ ВУК - СПАС 

за мно гу бол ки и бо ле сти
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Со но те ра пи ја е ле ку ва ње со 
по мош на ул траз вук или, 
пак, звуч ни бра но ви со бра-
но ва дол жи на над 20.000 

хер ци. За да се про из ве де, об јас ну-
ва д-р Тра јан ка Ди ми три је ска, спе-
ци ја лис тка по фи зи кал на ме ди ци на 
и ре ха би ли та ци ја, се ко ри сти при ро-
ден кри стал - кварц, кој се вклу чу ва 
во ко ло на на из ме нич на стру ја со 
ви со ка фре квен ци ја. Син хро но со 
ос ци ла ци и те на стру ја та, квар цот 
ја ме ну ва сво ја та де бе ли на и про-
из ве ду ва ви бра ции, кои се из вор 
на ул траз вуч ни бра но ви. Квар цот е 
сме стен во ул траз вуч на та гла ва или 
транс ду ктор со ко го се да ва те ра пи-
ја та.

- Во те ра пи ја та се ко ри стат два 
ви да ул траз вук, кон ти ну и ран, кој се 
еми ту ва не пре ки на то, и им пул сен, 
кој се еми ту ва во кра тки им пул си 
ме ѓу кои има па у за. 
За ма кси мал но про ди ра ње на ул-

траз вуч ни те бра но ви, а со тоа и за 
ма кси мал но дејс тво, ме ѓу ул траз вуч-
на та гла ва и ко жа та се ста ва хи дро-
со лу би лен гел или де га зи ра на во да 

- ве ли д-р Ди ми три је ска. 
Упо тре ба та е кон тра ин ди ци ра на 

кај вос па ле ни ја, кр ва ве ња, ма лиг-
ни ту мо ри, ср цев пејс меј кер, аку тен 
тром боф ле би тис, ср це ви за бо лу ва-
ња.
Ина ку, се ко ри сти и за со но фо ре за 

или вне су ва ње ле ко ви во ор га низ-
мот со не го ва по мош.

- Се ко ри сти та ка што ле кот е кон-
та ктен ме ди ум. Нај че сто се да ва ат 
ле ко ви про тив вос па ле ни ја, бол ка, 
кор ти ко сте ро и ди - об јас ну ва на ша та 
со го вор нич ка. 
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 ЈАПа ци ен ти те со ул траз вук се тре ти ра ат се кој ден или се кој втор, по 10-15 про це ду ри. 

Трет ма ни те мо же да се по вто рат по па у за од че ти ри сед ми ци 

Ка ко по ма га? 
 ја зго ле му ва рас тег ли во ста на ко ла ге нот во ожил но то тки во ја зго ле му ва рас тег ли во ста на ко ла ге нот во ожил но то тки во
 ја по до бру ва ар те ри ска та и вен ска та цир ку ла ци ја  ја по до бру ва ар те ри ска та и вен ска та цир ку ла ци ја 
    (по до бра снаб де ност со хран ли ви ма те рии и кис ло род),     (по до бра снаб де ност со хран ли ви ма те рии и кис ло род), 
     а со тоа го на ма лу ва ото кот     а со тоа го на ма лу ва ото кот
 ја на ма лу ва бол ка та ја на ма лу ва бол ка та
 ги ре ла кси ра му ску ли те ги ре ла кси ра му ску ли те
 по ма га во за рас ну ва ње то на ва ри коз ни те и отво ре ни ра ни по ма га во за рас ну ва ње то на ва ри коз ни те и отво ре ни ра ни
 за за рас ну ва ње на те ти ви те по по вре ди и опе ра ции за за рас ну ва ње на те ти ви те по по вре ди и опе ра ции
 сти му ли ра осте о ге не за (соз да ва ње но ва ко ска)  сти му ли ра осте о ге не за (соз да ва ње но ва ко ска) 
    и се ко ри сти за за рас ну ва ње по скр ше ни ци    и се ко ри сти за за рас ну ва ње по скр ше ни ци

За што се ко ри сти?
 по вре ди на те ти ви 
    и ли га мен ти

 за ба ве но за рас ну ва ње 
    кај скр ше ни ци

 пост тра у мат ски кон тра кту ри

 де ге не ра тив ни за бо лу ва ња
    на ’рбе тни от столб и на 
    пер и фер ни те згло бо ви

 пер и ар три тис на ра мо то

 бур зи тис, тен до ва ги ни тис

 не у рал гии

 M. Bechterew

 ши лец на пе ти ца та
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DNA BABY 100+ е тест за NA BABY 100+ е тест за 
ра но откри ва ње на 101 ра но откри ва ње на 101 
скри е на ге не тич ка бо лест, скри е на ге не тич ка бо лест, 
кој мо же да го на пра ви-кој мо же да го на пра ви-

те за да го за шти ти те сво е то де те те за да го за шти ти те сво е то де те 
во нај важ ни те го ди ни од раз во јот, во нај важ ни те го ди ни од раз во јот, 
об јас ну ва д-р Ри на Ља ти фи. На ме-об јас ну ва д-р Ри на Ља ти фи. На ме-
нет е за бе би ња и за де ца до пе-нет е за бе би ња и за де ца до пе-
тго диш на во зраст. Со не го мо же се тго диш на во зраст. Со не го мо же се 
откри јат мно гу ра ни зна ци на 101 откри јат мно гу ра ни зна ци на 101 
скри е но ге не тич ко на ру шу ва ње скри е но ге не тич ко на ру шу ва ње 
и, до кол ку е по треб но, да се пре-и, до кол ку е по треб но, да се пре-
зе мат си те мер ки за пре вен ци ја и зе мат си те мер ки за пре вен ци ја и 
на вре ме да се поч не со ле ку ва ње.на вре ме да се поч не со ле ку ва ње.
- Нај до бро е те стот да се на пра ви - Нај до бро е те стот да се на пра ви 
кол ку што е мож но по ра но (но не се кол ку што е мож но по ра но (но не се 
пре по ра чу ва во пр ви те 48 ча са од пре по ра чу ва во пр ви те 48 ча са од 
ра ѓа ње то), би деј ќи во ра на та фа за ра ѓа ње то), би деј ќи во ра на та фа за 
по сто јат најм но гу мож но сти за ле ку-по сто јат најм но гу мож но сти за ле ку-
ва ње на бо ле сти те. Ова те сти ра ње ва ње на бо ле сти те. Ова те сти ра ње 
се пра ви са мо ед наш, би деј ќи те стот се пра ви са мо ед наш, би деј ќи те стот 
се од не су ва на ге не тич ки бо ле сти со се од не су ва на ге не тич ки бо ле сти со 
де фи ни ран ге не тич ки ин ди ви ду а лен де фи ни ран ге не тич ки ин ди ви ду а лен 
ма те ри јал. Ова те сти ра ње е ед на-ма те ри јал. Ова те сти ра ње е ед на-
кво важ но ка ко за бол ни те та ка и за кво важ но ка ко за бол ни те та ка и за 
здра ви те де ца - ве ли на ша та со го-здра ви те де ца - ве ли на ша та со го-
вор нич ка. вор нич ка. 

ТЕСТИРАЊЕ ПРЕКУ УРИНАТЕСТИРАЊЕ ПРЕКУ УРИНА

Нај го лем број ро ди те ли во Евро-Нај го лем број ро ди те ли во Евро-
па, об јас ну ва д-р Ља ти фи, се од-па, об јас ну ва д-р Ља ти фи, се од-
лу чу ва ат за те сти ра ње на сво и те лу чу ва ат за те сти ра ње на сво и те 
здра ви де ца за да ги от стра нат си-здра ви де ца за да ги от стра нат си-
те сом не ва ња де ка евен ту ал но по-те сом не ва ња де ка евен ту ал но по-
сто јат одре де ни скри е ни ме та бо-сто јат одре де ни скри е ни ме та бо-
лич ни про це си што мо же се ри оз но лич ни про це си што мо же се ри оз но 
да му на ште тат на нив но то че до.да му на ште тат на нив но то че до.
- За откри ва ње на симп то ми те на - За откри ва ње на симп то ми те на 
бо ле сти се со би ра при ме рок на ури-бо ле сти се со би ра при ме рок на ури-
на во до маш ни ус ло ви. Се ко ри сти на во до маш ни ус ло ви. Се ко ри сти 
ко ле ктор за со би ра ње (ке сич ка) со ко ле ктор за со би ра ње (ке сич ка) со 
фил тер-лен ти што се до би ва ат во фил тер-лен ти што се до би ва ат во 
при друж ни от комп лет. Тие се ис пра-при друж ни от комп лет. Тие се ис пра-
ќа ат по по шта во ла бо ра то ри и те на ќа ат по по шта во ла бо ра то ри и те на 
„ДНК плус“. Пре ку ури на та се вр-„ДНК плус“. Пре ку ури на та се вр-
ши иден ти фи ка ци ја на аб нор мал-ши иден ти фи ка ци ја на аб нор мал-
ни те про из во ди на ме та бо лиз мот ни те про из во ди на ме та бо лиз мот 
на ури на та на де те то. Нив по ве ќе на ури на та на де те то. Нив по ве ќе 
ги има во ури на та, до де ка во кр вта ги има во ури на та, до де ка во кр вта 
се на со би ра ат са мо до кол ку го пре-се на со би ра ат са мо до кол ку го пре-
ми нат ка па ци те тот на бу бреж на та ми нат ка па ци те тот на бу бреж на та 
функ ци ја - об јас ну ва до ктор ка та.функ ци ја - об јас ну ва до ктор ка та.
Тим на спе ци ја ли сти, со ста вен од ге-Тим на спе ци ја ли сти, со ста вен од ге-
не ти ча ри и од мо ле ку лар ни би о ло зи, не ти ча ри и од мо ле ку лар ни би о ло зи, 

Тест за ра но откри ва ње на 101 

Со те стот, на ме нет за бе би ња и Со те стот, на ме нет за бе би ња и 
за де ца до пе тго диш на во зраст, за де ца до пе тго диш на во зраст, 
се откри ва ат мно гу ра ни зна ци се откри ва ат мно гу ра ни зна ци 
на ге не тич ки на ру шу ва ња и, на ге не тич ки на ру шу ва ња и, 

до кол ку е по треб но, мо же да се до кол ку е по треб но, мо же да се 
пре зе мат си те мер ки за пре-пре зе мат си те мер ки за пре-

вен ци ја и ле ку ва ње вен ци ја и ле ку ва ње 
- д-р Ри на Ља ти фи- д-р Ри на Ља ти фи
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го пра ви пер со на ли зи ра ни от ме ди-го пра ви пер со на ли зи ра ни от ме ди-
цин ски из ве штај и во рок од три до цин ски из ве штај и во рок од три до 
че ти ри не де ли се до би ва ат ре зул та-че ти ри не де ли се до би ва ат ре зул та-
ти те за ед но со евен ту ал ни те пре по-ти те за ед но со евен ту ал ни те пре по-
ра ки за дејс тву ва ње.ра ки за дејс тву ва ње.

ДИЈАГНОСТИКА ПО ДИЈАГНОСТИКА ПО 
НАЈНОВИ СТАНДАРДИНАЈНОВИ СТАНДАРДИ

- Со овој тест мо же да се откри-- Со овој тест мо же да се откри-
јат ге не тич ки на ру шу ва ња на ме-јат ге не тич ки на ру шу ва ња на ме-
та бо лиз мот ка ко што се: за ба вен та бо лиз мот ка ко што се: за ба вен 
раз вој, оште ту ва ња на мо зо кот во раз вој, оште ту ва ња на мо зо кот во 
по доц неж на во зраст, аб нор мал-по доц неж на во зраст, аб нор мал-
но сти на иму но ло шки от си стем, но сти на иму но ло шки от си стем, 
те ле сен ин ва ли ди тет, мен тал на те ле сен ин ва ли ди тет, мен тал на 
ре тар да ци ја, хро нич ни кож ни бо-ре тар да ци ја, хро нич ни кож ни бо-
ле сти, проб ле ми со го во рот, те шко-ле сти, проб ле ми со го во рот, те шко-
тии со уче ње то, хи пе ра ктив ност и тии со уче ње то, хи пе ра ктив ност и 
агре сив ност, лош апе тит и мно гу агре сив ност, лош апе тит и мно гу 
дру ги бо ле сти - ве ли д-р Ља ти фи.дру ги бо ле сти - ве ли д-р Ља ти фи.

 скри е на ге не тич ка бо лест 
Со овој тест мо же да се откри јат ге не тич ки на ру шу ва ња 
на ме та бо лиз мот ка ко што се: за ба вен раз вој, 
оште ту ва ња на мо зо кот во по доц неж на во зраст, 
аб нор мал но сти на иму но ло шки от си стем, те ле сен 
ин ва ли ди тет, мен тал на ре тар да ци ја, хро нич ни 
кож ни бо ле сти, проб ле ми со го во рот, 
те шко тии со уче ње то...

Ди јаг но сти ка та се вр ши во гер ман-Ди јаг но сти ка та се вр ши во гер ман-
ски от цен тар за ху ма на ге не ти ка ски от цен тар за ху ма на ге не ти ка 
„ДНК плус“ , кој  ра бо ти на по ле то „ДНК плус“ , кој  ра бо ти на по ле то 
на кли нич ки те ге не тич ки те сти ра-на кли нич ки те ге не тич ки те сти ра-
ња, ка де што е оп фа те на па ле та од ња, ка де што е оп фа те на па ле та од 
400 ге не тич ки те ста. „ДНК плус“ ра-400 ге не тич ки те ста. „ДНК плус“ ра-
бо ти во авто мат ски, ул тра мо дер ни бо ти во авто мат ски, ул тра мо дер ни 
ла бо ра то рии и при ме ну ва нај но ва ла бо ра то рии и при ме ну ва нај но ва 
тех но ло ги ја (HRMA мелт-ана ли за со тех но ло ги ја (HRMA мелт-ана ли за со 
ви со ка ре зо лу ци ја). Исто та ка ра бо-ви со ка ре зо лу ци ја). Исто та ка ра бо-
ти спо ред нај ви со ки те стан дар ди за ти спо ред нај ви со ки те стан дар ди за 
ква ли тет во рам ки те на европ ска та ква ли тет во рам ки те на европ ска та 
ре гу ла ти ва и по се ду ва одо бру ва ње ре гу ла ти ва и по се ду ва одо бру ва ње 
од Аме ри кан ска та ад ми ни стра ци ја од Аме ри кан ска та ад ми ни стра ци ја 
за хра на и ле ко ви (ФДА) за спро ве-за хра на и ле ко ви (ФДА) за спро ве-
ду ва ње на ана ли за та.ду ва ње на ана ли за та.
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Фрак ци ски те трет ма ни 
на ко жа та се нај го ле мо-
то откри тие кај ла се ри те 
во пос лед ни те се дум го-

ди ни. Тоа е но ва тех но ло ги ја со т.н. 
фрак ци ски јаг ле ро ден ди о ксид со 
ко ја мно гу ус пеш но се по пра ва ат 
дер ма то ло шки те и естет ски те кож ни 
проб ле ми, со ми ни мал ни не са ка ни 
пос ле ди ци и бол ки по трет ма нот. Со 
оваа тех ни ка не се тре ти ра це ла та 
по вр ши на на ко жа та рам но мер но, 
ту ку са мо дел, од нос но фрак ци ја во 
вид на точ ка сти зо ни со го ле ми на од 
че твр ти на ми ли ме тар, по ра ди што и 
се на ре ку ва ат фрак ци ски трет ма ни.

КАКО РАБОТИ ЛАСЕРОТ

Д-р На та ша Те ов ска-Ми трев ска, 
дер ма то ве не ро лог во „Ре-Ме ди ка“, 
ве ли де ка тие трет ма ни да ва ат од-
лич ни ре зул та ти при подм ла ду ва ње-
то на ко жа та, при што мо жат да би дат 
ко ри ги ра ни и луз ни, епи дер мал ни 
бен ки, акти нич ни про ме ни на ко жа-

та, бра да ви ци, изра сто ци...
Овој ла сер при трет ма нот ис пра ќа 

ди рект ни ку си кон цен три ра ни им-
пул си на свет ли на на ме сто то на кое 
ме ди цин ски се дејс тву ва, при што 
се соз да ва ат ми кро тра у ми, од нос-
но ка на ли во тој дел од ко жа та. Оваа 
про це ду ра се ви ка ла сер-абра зи ја, 
ла сер ски пи линг или ла сер-ва по ри-
за ци ја. При оваа по стап ка вед наш 
поч ну ва об но ву ва ње то на здра ва та 
ко жа на ме ста та ка де што се на пра-
ве ни ка на ли со ла се рот.

КАНДИДАТИ ЗА ТРЕТМАН

- До кол ку има те брч ки на че ло то, 
око лу очи те и уста та или луз ни од ак-
ни што не ре а ги ра ат со дру ги те ра-
пи ски по стап ки, то гаш вие сте си гу-
рен кан ди дат за ла сер ски трет ман. 
Тој ус пеш но се при ме ну ва и при 
фо то ста ре е ње на ко жа та, кај раз ли-
чен то на ли тет и тек сту ра на ко жа та, 
про ши ре ни по ри, при епи дер мал ни 
пиг мент ни про ме ни во вид на дам ки 
или за от стра ну ва ње бе ниг ни кож ни 
про ме ни - об јас ну ва д-р Те ов ска-Ми-
трев ска.
Овој вид ла сер, до да ва таа, има 

три зна чи тел ни пред но сти во од нос 
на тра ди ци о нал ни те ла сер ски трет-
ма ни. Пр во, има по го лем ком фор за 
па ци ен тот (мно гу по ма ла ири та ци ја 
и бол ка), по тоа има по го ле ма без-
бед ност (се кој од ка на ли те што се 
пра ват при трет ма нот се за тво ра за 
еден ден, со што е ми ни ма лен ри зи-
кот од соз да ва ње луз ни, ин фек ции, 
ка ко и дол го трај ни хи пер пиг мен та-
ции на ме сто то ка де што се тре ти ра) 
и тре то ква ли те тот на жи во тот (па ци-
ен ти те нај че сто се вра ќа ат на нор-
мал ни те актив но сти вед наш или за 
не кол ку де на).
Кај па ци ен ти со ви рус на или ба-

кте ри ска ин фек ци ја или со кож ни 

ДЕ
РМ

АТ
О
ЛО

ГИ
ЈА Без брч ки и луз ни со 

фрак ци ски СО2-ла сер

Ако има те брч ки на че ло то, 
око лу очи те и уста та или луз-
ни од ак ни што не ре а ги ра ат 
со дру ги те ра пи ски по стап ки, 

то гаш вие сте си гу рен кан ди дат 
за фрак ци ски СО2-ла сер

Д-р На та ша Те ов ска-Ми трев ска, 
дер ма то ве не ро лог
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Фрак ци ски те 
трет ма ни се но ва 
тех но ло ги ја со 
фрак ци ски јаг ле ро ден 
ди о ксид и со нив 
мо же да се 
подм ла ду ва ко жа та, 
да се ко ри ги ра ат 
луз ни, бен ки, 
бра да ви ци, 
изра сто ци...

за бо лу ва ња, ка ко псо ри ја-
за, ви ти ли го или ато пи ски 
дер ма ти тис, не тре ба да 
се при ме ни трет ма нот.

ИНТЕНЗИТЕТ, 
БОЛКА, 
КОМПЛИКАЦИИ

Пред ла сер-
ска та по стап ка 
по треб но е да 
се на пра ви це-
ло сен прег лед 
и на па ци ен тот 
да му се об јас-
ни ефе ктот на 
ла се рот, ка ко 
и она што ќе се 
по стиг не со по-
стап ка та. По не-
ко гаш тоа мoже 
да би де са мо 
ед на по стап ка, до-
кол ку се ра бо ти за 
подм ла ду ва ње на 
ко жа та, но до кол ку 
се тре ти ра ат луз ни од 
ак ни или од опе ра ции, 
то гаш мо же да тре ба ат и 
по ве ќе по стап ки.

- По стап ка та со овој вид 
ла сер е нај мал ку ин ва зив на, 
но по не ко гаш ко ри сти ме ло-
ка лен крем за ане сте зи ја. Што 
се од не су ва до комп ли ка ци и те, 
пр ви те не кол ку де на на ме сто то 
ка де што се дејс тву ва ло со ла се-
рот мо же да се по ја ви цр ве ни ло, 
оток или ма ло чув ство на ја деж, 
но си те тие се ми ни мал ни и со 
те кот на вре ме то ис чез ну ва ат 
- до да ва до ктор ка та.
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Пр ва та при ват на 
оп шта бол ни ца 
„Ре -Ме  ди  ка“ 
тре та го ди на 

ед но по дру го го до би ва 
приз на ни е то за ус пеш-
но спро ве де на оп штес-
тве но од го вор на пра-
кти ка на учес тво то за 
На ци о нал на на гра да 
за нај до бри оп штес-
тве но од го вор ни пра-
кти ки на ма ке дон-
ски те прет при ја ти ја 
во 2013 го ди на. На 
го ди неш ни от кон-
курс бол ни ца та се 
при ја ви со про е ктот 
„Ла бо ра то ри и те на 
’Ре-Ме ди ка’ акре-
ди ти ра ни во сог лас-
ност со ИСО 15189: 
2013, ИВФ-ла бо-
ра то ри ја та - пр ва 
на Бал ка нот“. 
Про е ктот во 

об ла ста „Од но-
си на па за рот“ 
е на гра ден од 
струч но жи-
ри, со ста ве но 
од истак на ти 
п р е т  с т а в  н и -
ци од гра ѓан-
ски от се ктор 
и др жав ни те 
и н  с т и  т у  ц и и 
спо ред кри те-
ри у ми те што 
се раз ви е ни 
врз ба за на 
кри те ри у ми-
те по ста ве-
ни од ILTIS 
GmbH, со со-
од вет на мо ди фи ка ци ја. 

- Па ци ен ти те има ат сопс тве ни ин-
те ре си, ста во ви и пра ва да ба ра ат 

Тре та по ред на гра да за 
оп штес тве на од го вор ност

при ват на 
бол ни ца 
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ква ли тет и от чет ност за до би е ни те 
ре зул та ти од кои им за ви си по на та-
мош ни от тек на ле ку ва ње то. Ние ги 
пре поз нав ме нив ни те по тре би. Во 
ин те рес на па ци ен ти те и на ле ка ри-
те по ста вив ме ино ва тив ни вред но-
сти и ги нај дов ме ме ха низ ми те за 
ва ли да ци ја и ве ри фи ка ци ја на ИВФ 
(ин ви тро-фер ти ли за ци ја) ла бо ра-
то ри ски те ре зул та ти, по твр де ни од 
те ло то за акре ди та ци ја, со што сме 
пр ва та бол ни ца на Бал ка нот и ме-
ѓу ре тки те во Евро па што ус пеш но 
го по ми наа овој про цес - ве ли 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.
Акре ди та ци ја та, ве ли таа, не е 

са мо до пол ни тел на актив ност на 
ла бо ра то ри и те во бол ни ца та ту ку 
прет ста ву ва ин те гри ра ње во се којд-
нев но то дејс тву ва ње на бол ни ца та 
на си те стру ктур ни ни воа. 

- Тоа е функ ци о на лен про цес за 
по до бру ва ње на ква ли те тот на ме-
ди цин ска та ус лу га, а со тоа на жи-
во тот на на се ле ни е то. Та ква та по-
ста ве ност овоз мо жу ва про це си те 
ре дов но да се ре ви ди ра ат, по до бру-
ва ат и про ве ру ва ат од над во реш но 
не за вис но те ло за акре ди та ци ја. 
Со на гра де ни от про ект по сред но ја 
по твр див ме при чи на та за до вер ба 
во ре зул та ти те кај па ци ен ти те и из-
вр шив ме по зи тив но вли ја ние врз 
де лов но то ра бо те ње на бол ни ца та. 
Не по сред но по ста вив ме но ви вред-
но сти во здрав ство то, при до не сов-
ме кон раз во јот на за ед ни ца та, ста-
вај ќи го на ше то здрав ство ра мо до 
ра мо со нај рес пе кти ра ни те европ-
ски цен три - ве ли Ла за ро ва. 
На гра ди те на до бит ни ци те све че-

но им ги до де ли ја ор га ни за то ри те 
на на ста нот: Ко ор ди на тив но то те-
ло за оп штес тве на од го вор ност на 
прет при ја ти ја та, Ми ни стерс тво то за 

еко но ми ја на Ре пуб ли ка Ма ке до ни-
ја и Биз нис-кон фе де ра ци ја та на Ма-
ке до ни ја, ко ја всуш ност оваа го ди на 
го спро ве ду ва ре ги о нал ни от про ект 
за на ци о нал на та на гра да „Оп штес-
тве на од го вор ност за си те“, ко фи-
нан си ран од Европ ска та Уни ја. Во 
рам ки те на про е ктот се под го тву ва 
при рач ник што ќе ги со др жи пре зен-
та ци и те на до бит ни ци те на на гра ди 
во Ју го и сточ на Евро па.
Ина ку, во 2011 го ди на „Ре-Ме ди-

ка“ до би на гра да во ка те го ри ја та 
етич ко упра ву ва ње, во 2012-та во 
ка те го ри ја та вло жу ва ње во за ед ни-
ца та, а во 2013 го ди на со про е ктот 
во ка те го ри ја та од но си на па за рот 
за ма ли и за сред ни прет при ја ти ја. 

- На гра де ни те оп штес тве но од-
го вор ни пра кти ки на бол ни ца та се 
ба зи ра ат на до бро вол на та стра те ги-
ска од лу ка и по драз би ра ат по ве ќе 
од по чи ту ва ње на за кон ска та ре-
гу ла ти ва. Про е кти те се во ин те рес 
на на ши те па ци ен ти и раз вој на 
оп штес тво то по ши ро ко. Ние сме 
бол ни ца што се стре ми кон дос лед-
но спро ве ду ва ње ви со ки стан дар ди 
на ква ли тет, це на-ефе ктив ност и за-
до волс тво кај па ци ен ти те. Са ка ме 
да се по до бри здрав је то на на ши те 
па ци ен ти, пре ку до де лу ва ње ши рок 
спе ктар ус лу ги, со чув стви тел ност на 
ин ди ви ду ал ни те по тре би на на ши те 
па ци ен ти и нив ни те се мејс тва - до-
да ва Ла за ро ва. 

На го ди неш ни от кон курс 
бол ни ца та се при ја ви со 
про е ктот „Ла бо ра то ри и те 
на ’Ре-Ме ди ка’ акре ди ти-
ра ни во сог лас ност со 
ИСО 15189: 2013, 
ИВФ-ла бо ра то ри ја та - пр ва 
на Бал ка нот“

Ние сме бол ни ца што се стре ми 
кон дос лед но спро ве ду ва ње 

ви со ки стан дар ди на ква ли тет, 
це на-ефе ктив ност и за до волс-
тво кај па ци ен ти те. Са ка ме да 
се по до бри здрав је то на на ши-

те па ци ен ти
Фа ни Ла за ро ва, 

по мош ник-ди ре ктор ка
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Го зна е ме ка ко вр вен ра ко ме-
тен стра тег, Mago di Umago 
(Вол шеб ни кот од Умаг), чо ве-
кот што го од не се на ши от ра ко-

ме тен шам пи он Ме та лург во европ-
ска та ели та, од ли чен пе да гог и го лем 
мо ти ва тор. Но мал ку ми на зна ат што 
го мо ти ви ра Ли но Чер вар и кој е тој 
при ват но. Со не го мо же со ча со ви 
да се ужи ва во раз го во рот. Со за до-
волс тво рас ка жу ва за со пру га та, две-
те ќер ки и пет те вну ци, за да леч ни те 
па ту ва ња низ све тот, за мно гу те де ца 
што ми на ле низ не го ва та шко ла, за 

вред но сти те, па до ви те и ус пе си те, 
но и за ра ко ме тот, за Ме та лург... и на 
кра јот да ве по че сти со праз нич ни ре-
цеп ти од не го ва та Истра.

- Те шко е за се бе да ка жеш ка ко те 
до жи ву ва ат дру ги те. Мно гу ми на де-
нес на сто ју ва ат да би дат та кви ка кви 
што дру ги те мис лат де ка се. Но има и 
лу ѓе што др жат до сво јот ин те гри тет и 
до сво е то „јас“ и кои са ка ат да би дат 
тоа што се, не за вис но да ли дру ги те 
ги са ка ат та кви. Јас са кам да би дам 
тоа што сум и мно гу ми е важ на мо-
ја та ин ди ви ду ал ност, ка ра ктер. Ве-

лат де ка е бож ји дар да мо жеш да се 
опре де лиш без да се пла шиш од пос-
ле ди ци те. Се оби ду вам да би дам сло-
бо ден и не са кам да ме по пре чу ва ат 
и огра ни чу ва ат, оти тоа мно гу ме про-
во ци ра, а јас сум чо век со не ми рен 
дух. Во хо ро скоп сум Де ви ца и ба рам 
прав да, а подз нак сум Лав, што зна чи 
де ка сум и пе дан тен, но и бо рец. Таа 
бор ба ме мо ти ви ра и ме пра ви за до-
во лен. Стра стен сум и емо ти вен. 
За не ко го не е ма шки да се по ка-

жат чув ства, но јас ве лам де ка си те 
сме ран ли ви, си те сме од крв и ме со 

ЛИ НО ЧЕР ВАР, ТРЕ НЕР НА РК МЕ ТА ЛУРГ

Некој сака да го окова 
ма ке дон скиот бренд

МЕТАЛУРГ
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и не е сѐ ка ко во еп ски те ју нач ки пес-
ни, ту ку се кој чо век во жи во тот по не-
ко гаш е крш лив и не жен. 
Ка ко и си те дру ги, и јас имам до-

бри и ло ши стра ни. Им пул си вен сум, 
осо бе но ко га не кој са ка да уди ра под 
по јас. Тоа е не ко рект но и тоа мо же да 
го по чув ству ва са мо тој што е вре ден 
и ра бо ти не што ви стин ски. Не ра бот-
ни ци те, бле фе ри те и оние со ве тер во 
гр бот не се осет ли ви на тоа. Емо ти вен 
сум и ко га ми до пи ра ат во она што ми 
е нај важ но. Че ти ри е сет го ди ни од мо-
јот жи вот ги по све тив по ве ќе на ту ѓи 
де ца одо што на мо и те. Не ми е жал 
по ра ди тоа, но тоа е ма ла не прав да 
кон мо е то се мејс тво, би деј ќи на ме сто 
по ве ќе да му се по све там не му, јас си 
ги ос тва ру вав ам би ци и те. И ко га не-
кој ме уди ра под по јас за тие 40 го ди-
ни, јас плам ну вам, во ме не се ја ву ва 
бунт, гор дост и до сто инс тво, за да не 
го доз во лам тоа. Жи ве е ме во вре ме 
на лу ка ви лу ѓе и ме стен ки, во вре ме 
со по ни жу ва ња и ома ло ва жу ва ње на 
оние што во жи во тот на пра ви ле не што 
вред но. Но не им се пре да вам на тие 
што са ка ат да ти ги пре се чат но зе те 
ко га ќе ви дат де ка си спо со бен.
За вас во ме ди у ми те дол го вре-

ме се об ја ву ваа, во прин цип, са мо 
по фал би. По пос лед ни те слу чу ва ња 
во Ме та лург чи тав ме, без раз ли ка 
да ли се точ ни, и кри ти ки и на па ди. 
Ка ко го до жи ве а вте тоа?

- Ди рект но бев во цен та рот на вни-
ма ни е то, ин ди рект но бе ше на ши от 
сопственик, а ту ка беа и игра чи те. 
Трој ца акте ри, три стра ни. Кри во ми 
е ко га не кој ќе те об ви ни за она во 
кое си нај че сен. Ни зок удар и ла га е 
ко га не кој ќе на пи ше нас лов де ка јас 
на мер но сум гу бел нат пре ва ри за да 
ома ло ва жам не ко го.
Јас сум и но ви нар и со се ма е во 

ред на но ви на рот да му се да де сло-
бо да, но, ако сте но ви нар под да ле-
чин ско упра ву ва ње или под мит лив, 
не сте среќ ни. Не нав ле гу вам во но-
ви нар ска та стру ка и мо жам да ка жам 
са мо по зи тив ни ра бо ти за од но сот 
кон ме не ту ка ,во Ма ке до ни ја, и не 
са мо за тоа што Ма ке до ни ја ми е вто-
ра та тко ви на. 
Ко га поч наа слу чу ва ња та во клу-

бот и ко га ме по со чу ваа ка ко гла вен 

ви нов ник, мно гу лу ѓе ми се ја ву ваа 
со под др шка, оти ме поз на ва ат ка-
ков сум. Де ве де сет от сто од лу ѓе то 
во Ма ке до ни ја ја зна ат ви сти на та за 
тие слу чу ва ња, оти овие лу ѓе ов де не 
мо жеш да ги из ла жеш, тие гле да ат кој 
ка ков е, кол ку вре ди и кол ку ра бо ти. 
Мо жат и на суд да ве осу дат, но да ли 
лу ѓе то што до бро ве поз на ва ат ќе по-

ве ру ва ат де ка сте ви но вен?
Лес но е не ко го да за ко паш и да 

уни штиш. За тоа се ко гаш се др жам за 
ви сти на та и фа кти те. А ток му спор тот 
е ед на од нај чи сти те ви сти ни со ко ја 
не мо же да се ма ни пу ли ра. Мо же те 
да има те но ви на ри со кои не кој ше-
фу ва, но не мо же те да ми ги из бри-
ше те ре зул та ти те и би о гра фи ја та.  >>

„Ка ко и си те дру ги, и јас имам до бри и ло ши стра ни. 
Им пул си вен сум, осо бе но ко га не кој са ка да уди ра 
под по јас. Тоа е не ко рект но и тоа мо же да го 
по чув ству ва са мо тој што е вре ден и ра бо ти не што 
ви стин ски. Не ра бот ни ци те, бле фе ри те и оние со 
ве тер во гр бот не се чув стви тел ни на тоа“
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Не мо же те не ко го да за ко па те без 
да има те про ве ре на ин фор ма ци ја. 
Јас сум јав на лич ност и мо рам да 
под не сам кри ти ка, но со ар гу мен ти и 
ви сти ни од си те за сег на ти стра ни, па 
чи та те лот сам не ка од лу чи.
И на мо јот 7-го ди шен внук му е јас-

но де ка тоа не е ви сти на. Си те зна е-
ме де ка на ши от газда се бо ри ка ко 
лав за да ги др жи на но зе и ра ко мет-
ни от и фуд бал ски от и ка ра те-клу бот, 
оти има и криз ни мо мен ти. Де нес си 
го ре, утре до лу. Ис чез ну ва ат поз на ти 
клу бо ви, ка ко Ат ле ти ко Ма дрид.
Ние има ме фи нан си ски потешко-

тии ве ќе по дол го од две го ди ни. Не-
кој ќе ре че кој е Ме та лург го ди на ва? 
Па, го ди на ва Ме та лург по стиг на фе-
но ме на лен ре зул-
тат. Се пла си рав ме 
од ква ли фи ка ции 
ме ѓу 8-те нај до бри 
еки пи на све тот. 
Ста нав ме пр ва ци 
на Ма ке до ни ја во 
кон ку рен ци ја на 
ри вал што осо бе-
но го по чи ту вам и 
кој е мно гу по бо гат 
од нас, бев ме  клуб 
со најнизок буџет 
во ЛШ, а вле гов ме 
ме ѓу 8-те нај до бри 
во Ли га та на шам-
пи о ни ми на та та се-
зо на, ние што две 
го ди ни има ме проб ле ми... И се га, 
за тоа што два ме се ца сме во кри за, 
за гу бив ме се дум игра чи, тре ба си те 
лу ѓе да се за ко па ат, да се се че од гла-
ва та па на та му? Тоа за ме не бе ше на-
вре да, а осо бе но за Минчо Јорданов, 
ко го го по чи ту вам и без не го ни ко гаш 
не ма ше да би дам ту ка.
Вие вра ти вте на на па ди те...
- Ко га не кој ми не ги ра де ка со ср-

це и ду ша сум за клу бот, де ка ја са-
кам Ма ке до ни ја, ко га ми не ги ра де ка 
ги са кам де ца та со кои ра бо там, тоа 
зна чи де ка тој не кој са ка да ме по ка-
же ка ко не га ти вец. Ако пре мол чев, 
тоа ќе зна че ше де ка си плу кам на мо-
ја та ра бо та и со тоа би се по вре дил и 
се бе си и мо е то се мејс тво. Со пру га та, 
две те ќер ки и пет те вну ци зна ат ка-
ко ра бо там, зна ат да ли сум јас чо век 
што мо же да про да ва нат пре ва ри. 
Тие се жр тву ва ат за мо и те ам би ции и 

тоа е на вре да и кле ве та и за нив.
За тоа до смрт ќе сум им бла го да-

рен и ќе ги по чи ту вам и нив и си те 
ге не ра ции игра чи што ми овоз мо жи-
ја да би дам тоа што сум. Ги по чи ту вам 
и овие во Ме та лург иа ко го ка жаа тоа 
што го ка жаа. Им про стив. Оста ну ва 
луз на, не ми е се ед но, но единс тве но 
до бро што мо же да на пра ви чо век е 
да про сти. Не сум без гре шен, ме кри-
ти ку ва ат, но мо ра да има по чи ту ва-
ње. Зна е те, јас имав мно гу си ро маш-
но дет ство и ни кој не ме тур ка ше, па 
мо же за тоа сум тол ку чув стви те лен.
Ед наш ме пра шаа ка ко мо жам да 

го во дам Ме та лург, кој не е мое ни во. 
Ту ка имав ли чен мо тив, по ве ќе одо-
што да го во дам Кил. Ов де сум горд и 

не ка ми се по фа ли не кој де ка на пра-
вил тол ку во ва кви ус ло ви - мом ци те 
не поз на ти, а три па ти на за врш ни ца 
на ЛШ, два па ти ме ѓу осум нај до бри, 
ап со лут но нај тро фе ен ма ке дон ски 
ра ко ме тен клуб во пос лед ни те 10 го-
ди ни. Од што да се сра ми ме? Во кри-
за сме, но мо ра да се кре не ме. Тоа 
го са ка и сопственикот. Не е ло шо не-
ко гаш да се ка же по не кој до бар збор. 
Во та кви си ту а ции не тре ба да се тур-
ка чо век во безд на.
Ка ко го до жи ву ва те Ме та лург под 

ва ше водс тво?
- На мно гу по се бен на чин. Јас во 

тие мом ци гле дам игра чи и ре пре зен-
та тив ци, гор ди Ма ке дон ци, а се пак 
скром ни. Тие се до бри лу ѓе, и без ог-
лед на тоа што до жи ве ав не о дам на, 
за нив се ко гаш ќе збо ру вам по зи тив-
но. И ко га не ма да би дам ту ка, пак за 
нив сѐ нај до бро ќе збо ру вам, за што 

тие на ви сти на се до бри. Не им се дод-
во ру вам, тоа не е мој стил. Ги раз би-
рам, оти и тие во дат бор ба за жи вот 
ка ко и си те Ма ке дон ци. Ко га имаш 
се мејс тво и ко га е кри за, се бо риш 
со си те средс тва. Мо же би тие мис леа 
де ка јас до би вам па ри, а тие не. Но 
се из ма ми ја. Тоа бе ше не до раз би ра-
ње на кое, мо же би, не кој од стра на 
до ле ва ше мас ло на ог нот. Де нес си-
те жи ве е ме под гра ни ца та на сво и те 
мож но сти, би деј ќи не кој од стра на ни 
да ва не при ја тел ски со ве ти и нѐ те-
ра да на пра ви ме не што не чо веч ко. 
Но и тоа се про сту ва. Тре ба да би де-
ме пра вед ни оти чо ве кот не е са мо 
те ло ту ку и ка ра ктер што тре ба да се 
по чи ту ва. Да се има чо век со ка ра-

ктер зна чи да 
се има до бар 
играч. Ме ѓу 
шест ѕвез ди 
на те ре нот 
и шест игра-
чи што не се 
ѕвез ди, ама 
има ат си лен 
ка ра ктер, јас 
ќе из бе рам 
ка ра ктер. Ти-
мот за ме не 
е ка ра ктер, 
би деј ќи за ед-
но сме по сил-
ни и не ма да 
за ста не ме на 

ни ед на преч ка.
Кој е раз вој ни от кон цепт на РК 

Ме та лург?
- Ме та лург не смее да се отка же од 

кон цеп тот што го има ме уште од пред 
по че то кот на се зо на та. Зна ев де ка 
тоа е те шко, де ка се тоа бор би со ве-
тер ни ци, би деј ќи има ше ра бо ти што 
јав но ста не ги зна е ше и се ка жаа не-
кои ло ши збо ро ви, но тоа бе ше бор-
ба за жи вот. Јас тоа го раз би рав ка ко 
тре нер, а и газдата др же ше до тоа де-
ка тре ба да има ме кон цепт и ви зи ја 
од ко ја не сме е ме да се отка же ме. 
Јас ги по чи ту вам си те и не мам ни-
што про тив тоа што на ши от нај го лем 
ри вал Вар дар има две са ли и хо тел, 
би деј ќи тоа ќе им оста не на ма ке дон-
ски те де ца, но ние мо ра ме тој ма ке-
дон ски кон цепт за раз вој на клу бот да 
го др жи ме до крај, а тоа зна чи те ме лот 
на на ши от клуб да би дат на ши де ца, 
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„Ед наш ме пра шаа ка ко мо жам да го во дам Ме та лург, кој 
не е мое ни во. Ту ка имав ли чен мо тив, по ве ќе одо што да 
го во дам Кил. Ов де сум горд и не ка ми се по фа ли не кој 
де ка на пра вил тол ку во ва кви ус ло ви - мом ци те не поз-
на ти, а три па ти на за врш ни ца на ЛШ, два па ти ме ѓу осум 
нај до бри, ап со лут но нај тро фе ен ра ко ме тен клуб во пос-
лед ни те 10 го ди ни. Од што да се сра ми ме? Во кри за сме, 
но мо ра да се кре не ме. Тоа го са ка и сопственикот. Не е 
ло шо не ко гаш да се ка же по не кој до бар збор. Во та кви 
си ту а ции не тре ба да се тур ка чо век во безд на“
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ту ка соз да де ни, и од нив да на пра ви-
ме до бри уче ни ци, сту ден ти, ра ко ме-
та ри, ро ди те ли. Ако не кој до бро знае 
што е тоа бор ба за иден ти тет и име, 
тоа е Ма ке до ни ја, и за тоа тој кон цепт 
не тре ба да се на пу шти. 
Во 31 на ша шко ла учат 1.500 де-

ца. На еден не о дам не шен се ми нар 
во Ма вро во ре шив ме де ка тре ба да 
на пра ви ме по себ на, автен тич на ма-
ке дон ска ра ко мет на шко ла, со ма ке-
дон ска ме то ди ка за ра бо та со де ца, 
ме то ди ка ка де што де те то ќе би де 
суб јект. Да ра бо ти ме со мо дер ни те 
средс тва на нив на та тех нич ко-та ктич-
ка кре а тив ност и пси хо мо то рич ка 
бр зи на, да им да ва ме веж би за тие 
кре а тив но да ги ре ша ва ат проб ле ми-
те, а при тоа и ние да учи ме од нив, 
а не са мо тие од нас. Да му се да де 
за да ча на де те то, но не да му се ви ка 
„не мој та ка, не шу ти рај та ка, ка ко тоа 
ја др жиш топ ка та“..., ту ку да се оста ви 
сѐ на не го ва та кре а тив ност. По тоа се-
то тоа за ед нич ки да се ана ли зи ра, но 
де те то да об јас ну ва што на пра ви ло, а 
ние да слу ша ме. На се ми на рот имав-
ме и те о ри ја и пра кти ка, си те бев ме 
де ца, кре а тив ни, пол ни со идеи, а јас 
бев во о ду ше вен и горд од ен ту зи јаз-
мот што го ви дов та му кај ма ке дон-
ски те де ца, учи те ли, тре не ри. За тоа 

са кам да на пра вив ме ма ке дон ска 
шко ла.
Се га сте во зре ла до ба, ко га мо-

же те сми ре но да пог лед не те на зад. 
На што со за до волс тво се се ќа ва те 
и што ве пра ви сре ќен и горд?

- Нај за до во лен сум ко га ќе срет-
нам не кој ко го сум го тре ни рал и тој 
ќе ме пре гр не или ќе ми стис не ра ка 
и ка же: „Бла го да рам, од вас на у чив 
мно гу ра бо ти што ми по мог наа во 
жи во тот“. Пред ме чот со Вес прем ми 
до тр ча Су лиќ, мој уче ник, се га го лем 
играч на Вес прем. Бе ше со сво и те 
де ца, кои се ве ќе по рас на ти, и ми ре-
че: „Тре не ру, са кам да ви ги прет ста-
вам мо и те де ца, на кои сум горд“. Во 
тој мо мент и јас бев горд што ви дов 
еден мој играч што ста нал ус пе шен 
спор тист, до бар со пруг и та тко. Јас во 
овие 40 го ди ни стаж не сум за тво рил 
ни ед на вра та. Ме па ме тат, по чи ту ва-
ат, ми че сти та ат ро ден де ни, се ја ву-
ва ат за со ве ти, се ра ду ва ат на мо и те 
ус пе си и јас на нив ни те. Не е важ но 
са мо да те на у чам да играш ра ко мет.
За праз ни ци те сте со се мејс тво то?
- Де нес сег де во све тот гле да ме са-

мо по дел би, на ме сто за ед ниш тво и 
спло ту ва ње. И, за жал, гле да ме де ка 
сѐ по мал ку зна че ње му се да ва на се-
мејс тво то, а се мејс тво то е ме сто ка де 

што се не гу ва љу бо вта ме ѓу де ца та и 
ро ди те ли те, ме ѓу бра ќа та и се стри те. 
Тоа е ко леп ка на жи во тот. Са мо та ка 
ќе би де ме по до бри лу ѓе.

Са кам да за поз на вам 
обич ни лу ѓе
Што Ли но Чер вар има во ма-Што Ли но Чер вар има во ма-

ли от прст, што не ма, а би са кал ли от прст, што не ма, а би са кал 
да има?да има?

- Ра ко ме тот го имам во ма ли от - Ра ко ме тот го имам во ма ли от 
прст, ама не знам да сме нам гу-прст, ама не знам да сме нам гу-
мич ки на чеш ма, не знам да ста-мич ки на чеш ма, не знам да ста-
вам син џи ри на ко ла, да сме нам вам син џи ри на ко ла, да сме нам 
пук на та гу ма. Јас сум пер фек ци о-пук на та гу ма. Јас сум пер фек ци о-
нист, ам би ци о зен и де ти не сто љу-нист, ам би ци о зен и де ти не сто љу-
бо пи тен, ка ко што би ре кол Стив бо пи тен, ка ко што би ре кол Стив 
Џобс. Са кам да се ка чам на ри дот Џобс. Са кам да се ка чам на ри дот 
за да ви дам што има зад не го и по-за да ви дам што има зад не го и по-
тоа ба рам пла ни на да ви дам што тоа ба рам пла ни на да ви дам што 
има и зад неа. И са кам да учам, има и зад неа. И са кам да учам, 
ама не мо же сѐ да се знае. Са-ама не мо же сѐ да се знае. Са-
кам да за поз на вам обич ни лу ѓе, кам да за поз на вам обич ни лу ѓе, 
са кам да мо жам да ги ви дам си те са кам да мо жам да ги ви дам си те 
ме ста на зем ја та што не сум ги ви-ме ста на зем ја та што не сум ги ви-
дел, иа ко сум про ше тал низ це ли от дел, иа ко сум про ше тал низ це ли от 
свет. Ка ко на при мер ме ста ка ко свет. Ка ко на при мер ме ста ка ко 
лоз ја та на ви нар ни ца та „Сто би“. лоз ја та на ви нар ни ца та „Сто би“. 
Бев, ги ви дов и ужи вав во ви на та Бев, ги ви дов и ужи вав во ви на та 
и откри вав но ви уба ви ни.и откри вав но ви уба ви ни.

Лино Червар со сопругата и внуците
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Ва јарс тво то е умет ност, но 
за да би деш од ли чен ва јар 
мо ра да зна еш и мно гу дру-
ги за на е ти. Изра бо тка та на 

ед на скулп ту ра оп фа ќа мно гу про-
це си: мо де ли те нај че сто се пра ват 
во гипс, по тоа се пра ви т.н не га тив 
или ка лап, по тоа од не го во во сок се 
лее по зи ти вот, се пе че, за по тоа да 
на ста пи ле е ње то на брон за та. И по 
ле е ње то, по треб ни се искус тво и ве-
шти на во на та мош на та обра бо тка 
на брон зе на та од ли вка: ци зе-
ла ци ја, за ва ру ва ње, по ли-
ра ње, па ти ни ра ње...

- Умет ност прет ста-

ву ва ат и са мо то ле е ње и обра бо тка 
на скулп ту ра од мо дел што го на пра-
вил не кој друг, но се ка ко и да се соз-
да де не што но во, т.е. да се дејс тву ва 
од иде ја до са ма та ре а ли за ци ја на 
де ло то - ве ли м-р Дар ко Ду ков ски, 

скулп тор и гла вен ко ор-
ди на тор на умет ни ци те 
во ле ар ни ца та РЖ „Ин-
сти тут“. 
Во про сто ри и те на 

„Ин сти тут“, ед на од 
нај го ле ми те и нај поз-
на ти ле ар ни ци на 
Бал ка нот за ле е ње и 
обра бо тка на скулп-
ту ри, су ве ни ри, кан-
де ла бри, цр ков ни 
ѕво на, рел је фи и 
дру ги ви до ви умет-
нич ки од ли вки, Ду-
ков ски ни по ка жа 
ка ко се изра бо-
ту ва ат по ма ли те 
скулп ту ри. 

- Се ко ја скулп-
ту ра си има сво-

ја те жи на. Спо ред 
ме не, до бра скулп-
ту ра е онаа што 

жи вее, има 
д в и  ж е  њ е , 
при каз на. Се 

тру дам си те де ла 
што ги пра вам ка ко 
автор да има ат сво-
ја при каз на - ве ли 
Ду ков ски. 
Тој под го тву ва из-

лож ба за САД, на ко ја ќе 
се прет ста ви со скулп ту-
ри, кои ги прет ста ву ва-
ат ми то ви те по вр за ни 
со на ста но кот на ма ке-
дон ски те гра до ви. 

- На ши от ком би ни ран 
тим од скулп то ри, ин же-

не ри и про фе си о нал ни ра-
бот ни ци ну ди це лос на ус лу га 

за умет нич ки те де ла, поч ну вај-
ќи од са ма та иде ја, па сѐ до нив-
на та ко неч на мон та жа. Искус ни 

РЖ
 „И

Н
 СТ
И

 ТУ
Т“ И умет ност и за на ет во 

скулп тор ска при каз на
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Умет ност е и да се из лее она што ве ќе го за мис лил 
и го на пра вил умет ни кот, но и да се соз да де не што 
но во, т.е. да се дејс тву ва од иде ја до ре а ли за ци ја

сме во изра бо тка на умет нич ки де ла 
од брон за, алу ми ни ум, ме синг, по-
ли е стер, во сок итн. Се ко гаш на сто-
ју ва ме на ви сок ква ли тет на ма те-
ри ја ли те во си те фа зи на изра бо тка 
на де ла та. Тоа се про ве ре ни ма те-
ри ја ли со стан дар ди зи ран хе ми ски 

со став за овој вид ле е ње 
и со со од вет- н и 
м е  х а  н и ч  к и 
ка ра кте ри-
сти ки. Се то 
ова при до-
не су ва изра бо те-
ни те де ла кај нас 
да има ат долг век 
на тра е ње - ве ли 
Ду шко Ко цев ски, 
од го во рен еко но-
мист во РЖ „Ин-
сти тут“, за дол жен 
и за кон такт со 
кли ен ти те и истра-
жу ва ње на по тре-
би те и трен до ви-
те на па за рот.

М-р Дарко Дуковски, 
скулптор
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Зре е ње то и ме ша ње то се ре е ње то и ме ша ње то се 
два важ ни про це си во два важ ни про це си во 
про из водс тво то на ви со-про из водс тво то на ви со-
ко ква ли тет но ви но. Ко-ко ква ли тет но ви но. Ко-

га ви но то зрее го во ри ме за бо ја, га ви но то зрее го во ри ме за бо ја, 
аро ма, вкус, а ко га се ме ша ат аро ма, вкус, а ко га се ме ша ат 
ви на та - за умеш но ста и пре фи не-ви на та - за умеш но ста и пре фи не-
тост. М-р Да не Јо ва нов, ди ре ктор тост. М-р Да не Јо ва нов, ди ре ктор 
на ви нар ни ца та „Сто би“, об јас ну-на ви нар ни ца та „Сто би“, об јас ну-
ва де ка овие два сег мен та ба ра ат ва де ка овие два сег мен та ба ра ат 
мно гу зна е ње и кре а тив ност за да мно гу зна е ње и кре а тив ност за да 
се по стиг нат врв ни ре зул та ти.се по стиг нат врв ни ре зул та ти.
Пе ри о дот од кра јот на фер мен-Пе ри о дот од кра јот на фер мен-

ти ра ње то на ви но то до пол не ње то ти ра ње то на ви но то до пол не ње то 
во ши ши ња се на ре ку ва зре е ње. во ши ши ња се на ре ку ва зре е ње. 
Кол ку вре ме ќе зрее ви но то за ви-Кол ку вре ме ќе зрее ви но то за ви-
си од не го во то по тек ло, вид и ква-си од не го во то по тек ло, вид и ква-
ли тет. Тоа мо ра да би де до вол но ли тет. Тоа мо ра да би де до вол но 
дол го за да се ста би ли зи ра ви но то дол го за да се ста би ли зи ра ви но то 
и да би де под го тве но за зре е ње и да би де под го тве но за зре е ње 
во ши ши ња та. Во тој пер и од се во ши ши ња та. Во тој пер и од се 
слу чу ва ат мно гу про ме ни на не го-слу чу ва ат мно гу про ме ни на не го-
ва та бо ја, аро ма и вкус.ва та бо ја, аро ма и вкус.
Ме ша ње то, по де фи ни ци ја, е Ме ша ње то, по де фи ни ци ја, е 

ком би ни ра ње на две или по ве ќе ком би ни ра ње на две или по ве ќе 
ви на за да се соз да де но во ви но со ви на за да се соз да де но во ви но со 
ви со ка комп лекс ност, ме кост, за о-ви со ка комп лекс ност, ме кост, за о-
кру же ност, но во чув ство во уста та...кру же ност, но во чув ство во уста та...

МЕШАЊЕ НА ВИНАТАМЕШАЊЕ НА ВИНАТА

Ви на та се ме ша ат за да се до-Ви на та се ме ша ат за да се до-
бие нов аро мат ски про фил, да се бие нов аро мат ски про фил, да се 
за си ли бо ја та, да се зго ле ми или за си ли бо ја та, да се зго ле ми или 
на ма ли ал ко хо лот во ви но то, за на ма ли ал ко хо лот во ви но то, за 
на го ду ва ње на сла тко ста, за на ма-на го ду ва ње на сла тко ста, за на ма-
лу ва ње на вку сот на даб во ви но-лу ва ње на вку сот на даб во ви но-
то со да ва ње ово шен ка ра ктер, за то со да ва ње ово шен ка ра ктер, за 
по ни ско или по ви со ко ни во на та-по ни ско или по ви со ко ни во на та-
ни ни, а се то тоа за да се по до брат ни ни, а се то тоа за да се по до брат 
дол го веч но ста и под го тве но ста на дол го веч но ста и под го тве но ста на 

Зре е ње и ме ша ње 
на ви на та за пре фи не тост 
и за хар мо ни ја
Зре е ње то во ба рик му да ва на ви но то ква ли тет на бо ја, 
вкус и аро ма, а ме ша ње то дол го веч ност и пре фи не тост
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Барик се нарекува дабово 
буре од 225 литри. Ви но то 
чу ва но 10 ме се ци во ба рик 

има по до бра бо ја од она што 
е зре е но во боч ва исто тол ку 
вре ме, а таа бо ја оста ну ва 
ста бил на и по ам ба ла жи ра-
ње то. Раз ли ка та по стои и кај 

вку сот на ви но то од ба рик, кој 
е по а тра кти вен има по ме ки 
и по маз ни та ни ни, ка ко и кај 
аро ма та, ко ја е пос ло же на 

по ра ди ми рис ли ви те ма те рии 
изв ле че ни од са мо то др во

ви но то за пи е ње.ви но то за пи е ње.
- Ко га ме ша те ви на се ко гаш мо-- Ко га ме ша те ви на се ко гаш мо-

ра те да зна е те што са ка те и ка кво ра те да зна е те што са ка те и ка кво 
ви но са ка те да до би е те на кра јот. ви но са ка те да до би е те на кра јот. 
При тоа мо ра да се има ат на ум фа-При тоа мо ра да се има ат на ум фа-
кто ри те што мо жат да му вли ја ат на кто ри те што мо жат да му вли ја ат на 
де гу ста то рот, ка ко на при мер ме-де гу ста то рот, ка ко на при мер ме-
ша ње во про сто рии без не са ка ни ша ње во про сто рии без не са ка ни 
ми ри си што би го одв ле ку ва ле вни-ми ри си што би го одв ле ку ва ле вни-
ма ни е то од ви но то, или де гу ста то ри ма ни е то од ви но то, или де гу ста то ри 
од до вер ба за да не ма суб је ктив-од до вер ба за да не ма суб је ктив-
ност во оце на та на но во то ви но - ност во оце на та на но во то ви но - 
об јас ну ва Јо ва нов.об јас ну ва Јо ва нов.

ЗРЕЕЊЕ ВО БАРИКЗРЕЕЊЕ ВО БАРИК

Си те ви на не се по год ни за зре е-Си те ви на не се по год ни за зре е-
ње во ба рик, осо бе но не бе ли те ви-ње во ба рик, осо бе но не бе ли те ви-

на со мал ку ал ко хол и ви на та кај кои на со мал ку ал ко хол и ви на та кај кои 
тре ба да се истак нат све жи на та и тре ба да се истак нат све жи на та и 
овош ни от ка ра ктер. Ни ту, пак, си те овош ни от ка ра ктер. Ни ту, пак, си те 
цр ве ни ви на се до бри за ста ре е ње цр ве ни ви на се до бри за ста ре е ње 
во ба рик, ако не се до бро ек стра хи-во ба рик, ако не се до бро ек стра хи-
ра ни и со по тен ци јал за ста ре е ње ра ни и со по тен ци јал за ста ре е ње 
во да бов сад, иа ко тра ди ци о нал но, во да бов сад, иа ко тра ди ци о нал но, 
го ле ми те цр ве ни ви на зре ат во ба-го ле ми те цр ве ни ви на зре ат во ба-
рик од кра јот на фер мен та ци ја та до рик од кра јот на фер мен та ци ја та до 
пол не ње то во ши ши ња.пол не ње то во ши ши ња.
Ви но то чу ва но 10 ме се ци во ба-Ви но то чу ва но 10 ме се ци во ба-

рик, ве ли на ши от со го вор ник, има рик, ве ли на ши от со го вор ник, има 
по до бра бо ја од она што е зре е но по до бра бо ја од она што е зре е но 
во боч ва исто тол ку вре ме, а таа во боч ва исто тол ку вре ме, а таа 
бо ја оста ну ва ста бил на и по ам ба-бо ја оста ну ва ста бил на и по ам ба-
ла жи ра ње то. Раз ли ка та по стои и ла жи ра ње то. Раз ли ка та по стои и 
кај вку сот на ви но то од ба рик, кој кај вку сот на ви но то од ба рик, кој 
е по а тра кти вен и се ка ра кте ри зи ра е по а тра кти вен и се ка ра кте ри зи ра 

со по ме ки и по маз ни та ни ни, ка ко со по ме ки и по маз ни та ни ни, ка ко 
и кај аро ма та, ко ја е пос ло же на по-и кај аро ма та, ко ја е пос ло же на по-
ра ди ми рис ли ви те ма те рии изв ле-ра ди ми рис ли ви те ма те рии изв ле-
че ни од са мо то др во.че ни од са мо то др во.
Спо ред Јо ва нов, да бо ва та аро ма Спо ред Јо ва нов, да бо ва та аро ма 

мо ра вни ма тел но да се сле ди за да мо ра вни ма тел но да се сле ди за да 
има хар мо ни ја со ви но то. Ко га про-има хар мо ни ја со ви но то. Ко га про-
из во ди те лот са ка на сво е то ви но да из во ди те лот са ка на сво е то ви но да 
му да дат да бов ка ра ктер, не тре ба му да дат да бов ка ра ктер, не тре ба 
да пре те ру ва, за да бот да не до ми-да пре те ру ва, за да бот да не до ми-
ни ра над вна треш ни те ква ли те ти ни ра над вна треш ни те ква ли те ти 
на ви но то.на ви но то.
Важ ни фа кто ри се и од ка ков даб Важ ни фа кто ри се и од ка ков даб 

се изра бо те ни ба ри ци те, на чи нот се изра бо те ни ба ри ци те, на чи нот 
на кој тие се пе че ни, ка ко и вре ме-на кој тие се пе че ни, ка ко и вре ме-
тра е ње то на зре е ње то на ви но то во тра е ње то на зре е ње то на ви но то во 
ба рик, кое е раз лич но за раз лич ни ба рик, кое е раз лич но за раз лич ни 
сор ти ви но.сор ти ви но.



И за вре ме на зим ски те праз ни ци мо же ме 
да веж ба ме во при ро да и да го истег ну ва ме 
на ше то те ло ко ри стеј ќи ја сопс тве на та 
те жи на. Тру пот е до вол но те жок за да 
по мог не во истег ну ва ње на но зе те во 
раз лич ни по зи ции. За да из бег не те по вре 
ди, ве ли Ма ри ја Ге ор ги ев ска, ин стру ктор-
ка за пи ла тес, вра ќа ње то во пр во бит на та 
по лож ба тре ба да би де мно гу бав но и без 
наг ли по те зи.

- Зграп чи го се кој сло бо ден миг за веж ба ње. Мно гу лес но 
мо же те да ги по ме сти те гра ни ци те и да го истег не те сво е то 
те ло до ни во до кое не сте ни за мис лу ва ле - ве ли Ге ор ги ев ска, 
ко ја ни пре зен ти ра ше не кол ку веж би што мо же те да ги 
пра кти ку ва те на чист воз дух, во најб ли ски от парк.
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Со две те ра це сме пот пре ни на зем ја, 
но зе те на из ме нич но ги по ткре ва ме 
го ре-до лу, нај пр во ед на та па 
дру га та но га. Ко га се спу шта 
но га та, по жел но е да не 
се до пре по дот.

Те ло то го на вед ну ва ме 
бла го на до лу и 
исто вре ме но ја 
ви тка ме но га та што е 
на по дот, до де ка 
дру га та но га е пот пре-
на. Веж ба та се по вто-
ру ва на из ме нич но со 
две те но зе.

Но га та се ви тка при са мо то 
на вед ну ва ње.Оваа веж ба  
до ве ду ва до ма кси мал но 
истег ну ва ње на вна треш ни от 
дел на но га та.

Те ло то го спу шта ме на до лу со ви тка ње 
на две те ра це. Це ла та те жи на 

ја пре фр ла ме 
на ра це те.

Ма ри ја Ге ор ги ев ска, 
ин стру ктор ка 
за пи ла тес

На те ло то не му е по тре бен 
зим ски сон 
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