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Налгесин® С
ја запира болката 
пред таа да ве 
запре вас

Во вашето динамично секојдневие, 
болката лесно може да ве запре. Затоа, 
имајте секогаш Налгесин® С при рака.
Налгесин® С брзо ослободува 
од различни типови на болка, 
како главоболка, забоболка, 
менструална болка, болка во
зглобовите и мускулите.

Налгесин® С – Брзо решение за болка
www.nalgesin.mk
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Ко га зад се бе 
има те мно гу 
из ле ку ва ни па
ци ен ти, усре ќе ни 
се мејс тва, а 
сра бо те но то 
не кол ку па ти 
ги над ми на ло 
оче ку ва ња та и 
пла ни ра ња та, 
па нај до бра 
рек ла ма ви е 
пре по ра ка та 
на оние на кои 
сте им по мог на
ле, то гаш не ма 
сом не ва ње де
ка из ми на та та 
де це ни ја по ми на ла ус пеш но, а до бри
от глас на да ле ку се слу ша. 

Де сет ти от број на „Ре ви та“ из ле гу ва 
во пре срет на де се тго диш ни от ју би леј 
на пр ва та при ват на оп шта бол ни
ца „РеМе ди ка“. А во не го, освен за 
ми на ти от труд и пла но ви те за ид ни на, 
кои ќе зна чат но ви мож но сти за па ци
ен ти те, ги пре не су ва ме и не се бич ни те 
со ве ти на ле ка ри те за пре вен ци ја, 
пре по ра ки те за по до бро здрав је и 
на со ки те за ви стин ска ре ак ци ја во си
ту а ции ко га и се кун ди те зна чат жи вот, 
но и ра до ста на оние на кои сре ќа та 
ту ка им се ра ѓа.

Се ка ко, и овој број не за бо ра вив
ме на по све те ни те, врв ни  екс пер ти и 
го ле ми ен ту зи ја сти, кои од иде ја та 
зна ат да соз да дат про из вод, а од 
не го бренд.

Сре ќен ро ден ден и за мно гу го ди ни!

За почеток...
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нај го ле ма на гра да
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па ци ен ти те
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„Ре-Ме ди ка“

Ен до ме три о за  
- јас на при чи на  
за неп лод ност

Д-Р ОГ ЊЕН ДА СКА ЛОВ 
 Зо што „за“ ре кон-
струк ци ја на дој ка 
по опе ра ци ја

Ис хра на за вре ме 
на до е ње то

Хи рур ги ја на  
рам ни ста па ла

Ен до скоп ски  
опе ра ции на но сот 
и си ну си те
Ал ко хо лот отров за 
цр ни от дроб

Ау ти зам - важ но е 
ра но да се открие

Не ср це ва  
град на бол ка

Син дром на со го ру-
ва ње - од ам би ци ја 
во де пре си ја
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„Ре-Медика“гигледамкакоре-
зултатнаинтегриранацелинаод
тимнауспешнипрофесионал-
ци,коисопомошнасовремена
медицинскаопремавладеатсо
напредниметодиналекувањепо
однапредорганизиранпротокол
наработа,штокакоцелинагаран-
тираквалитетнамедицинските
услуги,велигенералнатадире-
кторкаЕлицаЈорданова
Воизминативе10годиниме-

дицинскиотперсоналвоболница-
тауспеадаизградиуспешенлик
намедицинскиработникпре-
познатливпохуманиотиетички
пристапконпациентите.Затоасе
потврдаианкетитесопациентите,
коијапрепознавааткакоболница
сомногуемпатијаихуманосткон
човечкитепроблеми.Јорданова
говоризатојлик,одсамиотзаро-
дишнаболницата,преку10-го-
дишнотоуспешнодејствувањеи
односотсопациентот,падоде-
нес,когаплановитезаиднината
несесамонамасатукувеќесе
реализираатинадело,фокусира-
нинаидејатаводилка-здравјето
изадоволнитепациенти

ЕЛИЦАЈОРДАНОВА,
ГЕНЕРАЛНАДИРЕКТОРКАНА„РЕ-МЕДИКА“

Задоволните
пациентинисе
најголеманаграда
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Пр ва та при ват на оп шта 
бол ни ца „Ре-Ме ди ка“ го-
ди на ва од бе ле жу ва де ка да 
од сво е то по сто е ње. Да ли 
сте за до вол ни од по стиг-

на то то, ка ко поч на вте, а ка де е се га 
уста но ва та, 10 го ди ни по 7 април 2005 
го ди на?

- Ко га пред ед на де це ни ја ги на пра-
вив ме пр ви те че ко ри бро ев ме са мо 
80 ен ту зи ја сти, кои го пре че ко ри ја 
пра гот на „Ре-Ме ди ка“ ве ру вај ќи во 
ед но по и на кво и по до бро здрав ство. 
Се га сме по ве ќе од 200 вра бо те ни, а 
број ка та е и ар гу мент по ве ќе што по-
твр ду ва де ка ви зи ја та „Врв но здрав-
ство“ ста на ре ал ност. Ова бе ше и 
на ши от прв сло ган под кој поч нав ме 
да ра бо ти ме. Ап со лут но де ка сум за-
до вол на, имај ќи пред вид во ка кви 
ус ло ви ра бо ти ме над вор од мре жа-
та на здрав стве ни от фонд (освен за 
ин ви тро-фер ти ли за ци ја – ИВФ-ус лу-
ги те), а па ци ен ти те од сопс твен џеб 
ги пла ќа ат здрав стве ни те ус лу ги. 
Са ма та иде ја за бол ни ца та бе ше 

мно гу спон та на. Сѐ поч ну ва од иде-
ја „фр ле на на ма са“, но за ус пеш на 
ре а ли за ци ја се по треб ни хра брост и 
мно гу ан гаж ман. Иде ја та е зна чај на, 
но до ре а ли за ци ја тре ба уште мно гу 
труд и ра бо та. Од дру га стра на, ко га 
збо ру ва ме за иде ја за биз нис, пр во 
се мис ли на про фи тот. Но мис лам 
де ка пр во тре ба да се ра бо ти на до-
би ва ње на ква ли те тен про из вод, а 
тој ќе до не се про фит. И тоа е на долг 

рок. Тоа го по ка жу ва искус тво то. 
Ме ди ци на та е не што што ба ра 

дол го трај на, упор на и на пор на ра-
бо та. По пре циз но, за да се до бие 
ква ли те тен и ус пе шен про из вод 
тре ба дол го трај на и упор на ра бо та, 
ин ве сти ции, про мис ле ни по те зи... 
Во ме ди ци на та не се пра ви ед но-
кра тен про из вод, ту ку си стем кој 
тре ба да жи вее, да се ре ге не ри-
ра, да пре рас не во пре поз нат лив 
бренд за кој е важ но да се одр жу ва 
во кон ти ну и тет.

Мис лам де ка ду ри се га има ме 
точ на прет ста ва што зна чи при ват-
на та ин ве сти ци ја во здрав ство то, 
иа ко раз ви е ни те европ ски зем ји 
ка ко и не кои окол ни, ка ко на при-
мер Тур ци ја, ко ја има си лен при-
ва тен се ктор кој е ин те гри ран во 
здрав стве ни от си стем на зем ја та, 
уште мно гу одам на ја пре поз на ле 
пред но ста на ме на џи ра ње то во 
при ват ни те бол ни ци, нас про ти тро-
ма ви от др жа вен си стем на ме на-
џи ра ње.                                         >>

Искрено,несум
гиброелана-
градите.Еден

одмоитемотививооваа
работа,којаипорадитоа
јаработамсозадоволство,
ехуманатацрта,нејзиниот
хуманкарактер

Ге не рал на та ди ре ктор ка Ели ца Јор да но ва и вра бо те ни те во „Ре-Ме ди ка“ че сто се до ма ќи ни, 
а се при ја те ли и под др жу ва чи на де чи ња та и ли ца та со Да у нов син дром. Де ца та за ед но со 
ро ди те ли те го нас ли каа д рво то на сре ќа та, кое се га ги кра си про сто ри и те на бол ни ца та
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Др жав ни от се ктор се по ка жал 
ефи ка сен во фа за та ко га се обез-
бе ду ва фи нан си ска кон струк ци ја, 
по вол ни кре дит ни ли нии за из град-
ба и на ба вка на опре ма ка ко и 
под го тву ва ње до ку мен та ци ја, по-
вол ни ко му нал ни та кси. Но проб-
ле ми те поч ну ва ат со поч ну ва ње 
на ра бо та та на бол ни ци те, кои ба-
ра ат бр зи и ефи кас ни ре ше ни ја, а 
не дол ги тен дер ски по стап ки кои 
го до ве ду ва ат во пра ша ње ква ли-
тет но то ра бо те ње. Од овие при чи-
ни, раз ви е ни те зем ји сѐ по че сто 
пот тик ну ва ат про е кти ка де што др-
жав ни от и при ват ни от се ктор се во 
парт нер ски од но си или, про сто ка-
жа но, др жа ва та гра ди бол ни ци со 
мно гу по вол ни ус ло ви, а по тоа ги 
да ва на ме на џи ра ње на при ват ни-
от се ктор. По треб ни се на вре ме ни 
и ре дов ни на ба вки, че сти ана ли зи 
на ра бо те ње то, из бор на по вол ни 

на ба ву ва чи, ефи кас на и обу че на 
сер вис на служ ба. Се то ова вли јае 
на ква ли те тот на ра бо те ње то и да-
ва ње то ме ди цин ски ус лу ги. За тоа 
дла бо ко ве ру вам де ка при ват ни от 
се ктор има ид ни на во овој дел на 
јав ни те ус лу ги, ка де што др жа ва та 
ги има ше мо но пол ски те по зи ции, а 
што е еден до каз по ве ќе де ка тоа 
го ко чи раз во јот и ква ли те тот на ра-
бо те ње то на др жав ни те бол ни ци. 

На кра јот на де нот пос лед ни от збор 
го има ат па ци ен ти те. Има те ли кон-
кре тен кон цепт ка ко да би дат за до вол-
ни па ци ен ти те?

- Во на ша та бол ни ца има по зи тив-
на ат мо сфе ра за ра бо та, ра бо ти-
те се ре ша ва ат низ кон стру ктив ни 
раз го во ри, ин фор ма ци и те те чат ре-
дов но, има ме уба ва ко му ни ка ци ја. 
Ор га ни зи ра ни сме пре ку ме на џер-
ски тим во кој чле ну ва ат прет став-
ни ци од си те по го ле ми од де ле ни ја 

„Ре-Медика“е
детенакоесе-
когашмутре-

баатнегаивнимание.
Љубовтаконработата
раѓазадоволство,атоа
еединственначиндасе
решаваатпредизвиците

РЕ
ДО

ВИ
С
О
... ... За ед но и со де чи ња та од спе ци јал но то ос нов но учи ли ште „Ид ни на“, кои има ат под др шка од бол ни ца та 
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и се кто ри, а и пре ку нив се пре не-
су ва ат ин фор ма ци и те, по ра ки те, 
на со ки те. Јас, ка ко един ка, не мо-
жам да на пра вам мно гу ако ти мот 
не ги под др жу ва, сле ди или не ги 
пре поз на ва мо и те на ме ри. Вра бо-
те ни те се но си те ли на про це си те 
на ра бо те ње, тие се којд нев но до а-
ѓа ат во кон такт со па ци ен ти те. Тие 
ја пра ват и за ем на та ко му ни ка ци ја 
и по вер ти ка ла и по хо ри зон та ла. 
Се ко гаш сум до стап на и за вра бо-
те ни те и за па ци ен ти те, мо же да ме 
до би јат во кое би ло вре ме. Си те по-
фал би, поп ла ки и су ге стии кои до а-
ѓа ат на на ша та адре са се до стап ни 
до ме не и до струч ни от ди ре ктор и 
ние бла го вре ме но од го ва ра ме.

До стап на сум и за ди рект на ко-
му ни ка ци ја и искре ни за бе ле шки, 
кои осо бе но ги це нам ко га до а ѓа ат 
од на ши те па ци ен ти, сѐ со жел ба 
да има ме уште по за до вол ни па ци-
ен ти. 

На ша пр ва опре дел ба и ос нов на 
за да ча е здрав је то и за до волс тво то 
на па ци ен ти те.

До каз за ус пеш но ста и за до волс тво-
то на па ци ен ти те се и мно гу број ни те 
на гра ди...

- Искре но, не сум ги бро е ла на-
гра ди те. Еден од мо и те мо ти ви во 
оваа ра бо та, ко ја и по ра ди тоа ја 
ра бо там со за до волс тво, е ху ма на-
та цр та, неј зи ни от ху ман ка ра ктер. 
Нај го ле ма та на гра да за ме не и 
за нас се за до вол ни те па ци ен ти и 
мно гу те по фал би што ги има ме. 

Ка кви се раз вој ни те пла но ви за „Ре-
Ме ди ка“?

- Це ла та на ша ид ни на се те ме ли 
на раз вој. По тре ба та од на ши те ус-
лу ги ди кти ра про ши ру ва ње. Та ка, 
на ско ро ќе се про ши ри ме, а ги не-
ко ло шки от дел ќе го за о кру жи ме 
во еден про стор. Про ши ру ва ње то 
е до каз за по се те но ста и по ба ру-
вач ка та на на ши те ус лу ги, што се 
зго ле му ва се ко ја го ди на и по крај 
ло ша та еко ном ска со стој ба на на-
се ле ни е то и на ма ле ни те при хо ди.  
Сме там де ка ус ло ви те во кои ра бо-
тат јав но то и при ват но то здрав ство 
тре ба да би дат ед на кви.

Ве лат де ка сте по сто ја но актив на, 
се дум де на во не де ла та. Ка ко ус пеш но 
се ор га ни зи ра вре ме то, об вр ски те и 
стре сот, осо бе но ако сте же на? 

- Мо и те две ќер ки се во зрас ни 
и са мо стој ни, фи зич ки не сум ан-
га жи ра на око лу нив, но за ме не е 
ин те рес но да се дру жам со нив, да 
чу јам ка ко тие гле да ат на ра бо ти те, 
да на у чам не што но во што до се га 
не сум го зна е ла. Ра бо там со го ле-
ма љу бов. Бол ни ца та е де те на кое 
се ко гаш му тре ба не га и вни ма ние. 
Се ко гаш е по треб но при сус тво. Љу-
бо вта кон ра бо та та ра ѓа за до волс-
тво, а тоа е единс твен на чин да се 
ре ша ва ат пре диз ви ци те.

Наскороќесе
прошириме,
атоаедоказ

запосетеностаипобару-
вачкатананашитеуслуги

РЕ
ДО
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Предосумго-
динисмеимале
910гинеколошки
интервенции,

алани1.750.Хируршки
интервенциинапочетокот
смеимале468,амината-
тагодинаречиси2.000.
Бројотнарендгенолошки
испитувањаво2007годи-
набил1.007,аседумгоди-
ниподоцна2.765

С едум години сте на
чело на „Ре-Медика“.
Колкустезадоволенод
работата на болница-
та?

- Со мо е то пре ми ну ва ње во „Ре-
Ме ди ка“ мно гу од мо и те оче ку ва-
ња и од она што го по стиг нав ме 
во ра бо та та се над ми на ти. Се ка ко, 
ко га чо век из ле гу ва од та ков го лем 
си стем ка ко што е Кли нич ки цен тар 
и оди во бол ни ца ко ја во тоа вре ме, 
пред се дум и пол го ди ни, бе ше на 
сво јот по че ток, стра ву ва ња та ка ко 
ќе се од ви ва и раз ви ва ра бо та та 
се го ле ми. Но, сло бод но мо жам да 
ка жам де ка и од мо и те нај оп ти ми-
стич ки оче ку ва ња по стиг нав ме по-
ве ќе, и јас лич но и бол ни ца та во 
це лост. За до во лен сум од овој пер-
и од што го по ми нав ме ов де, од она 
што го по стиг нав ме во бол ни ца та, 

И
Н
ТЕ
РВ

ЈУ ПРОФ.Д-РАНДРЕJААРСОВСКИ,МЕДИЦИНСКИДИРЕКТОРНА„РЕ-МЕДИКА“

Семејство
сопациентите
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на кое ни во е це ло куп на та ра бо та и 
од ас пект на струч ност и од ас пект 
на обем на ра бо та. Оста ну ва да 
се на де ва ме де ка ќе би де ме уште 
по до бри и де ка уште по бр зо ќе се 
раз ви ва ме. 
Какое да сеработи успешно, а

воистовремедасефункционира
какосемејствосопациентите?

- За це ло сен ус пех, по крај струч но-
ста, по треб ни се и до бра ат мо сфе ра, 
до бра кли ма, љу бов и по чи ту ва ње 
ме ѓу вра бо те ни те, би деј ќи на тој на-
чин се гра ди ме ѓу себ на та до вер ба 
ко ја е не оп ход на за ус пеш но за тво-
ра ње на цик лу сот на ди јаг но сти ка та 

и трет ма нот на па ци ен ти те. Сум пре-
сто ју вал и сум ра бо тел во раз лич ни 
ко ле кти ви и над вор од Ма ке до ни ја и 
мо жам да ка жам де ка тоа што си те 
ние го по стиг нав ме ов де е хар мо ни-
ја на ра бо те ње то и на од но си те ме-
ѓу ко ле ги те. Еден од сег мен ти те на 
ко и што сме осо бе но гор ди е ат мо-
сфе ра та во на ша та бол ни ца, ко ја се 
пре не су ва и на па ци ен ти те, а што е 
мно гу важ но. Се на де вам де ка та ква 
кли ма ќе има ме и во ид ни на и со тоа 
па ци ен ти те ќе има ат уште по го ле ма 
до вер ба во пер со на лот што ра бо ти 
ту ка, а чув ство то на за до волс тво од 
та ква та ат мо сфе ра ќе го по не сат и 

ко га ќе си одат од кај нас.
Аштопокажуваатбројките?
- Ни во нај до бри те пред ви ду ва ња 

во 2007 го ди на ко га дој дов јас, а ве-
ру вам ни ту во 2005 го ди на ко га бол-
ни ца та поч ну ва ше со ра бо та, ни кој 
не мо же ше да пред ви ди де ка ва ка 
по зи тив но ќе се раз ви ва ат број ки-
те. Би на вел не кол ку кон тра сти. Во 
2006 го ди на сме има ле 36.000 ам-
бу лант ски прег ле ди, а во 2014 имав-
ме 47.000. Пред осум го ди ни сме 
има ле 910 ги не ко ло шки ин тер вен-
ции, а ла ни 1.750. Хи рур шки ин тер-
вен ции на по че то кот сме има ле 468, 
а ми на та та го ди на ре чи си 2.000.>>

Поеднадеценијаработана„Ре-Медика“,медицинскиотдиректорнаболницата,
проф.д-рАндреjаАрсовски,велидекаезаокруженаеднауспешнадекадавокоја
сенадминатиситеочекувања.Велидеказацелосенуспехсепотребнистручност,
добраклимаипочитување,соштосеградидовербанеопходназауспешнозатво-
рањенациклусотнадијагностикаитретманнапациентите.Проф.Арсовскиговори
затоакакоовиеепитетинизгодинитестаналеглавнаодликана„Ре-Медика“,како
успеаледастанатпрепознатливбрендиштоќенаправиболницатавоидниназада
останеедносемејствососвоитепациенти
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Бро јот на ренд ге но ло шки ис пи ту-
ва ња во 2007 го ди на бил 1.007, а 
се дум го ди ни по доц на 2.765. Тоа се 
број ки кои на ви сти на го во рат за по-
де мот на бол ни ца та и за зго ле ме ни-
от обем на ра бо та. Од дру га стра на е 
зго ле ме ни от ква ли тет на ус лу ги те во 
бол ни ца та. Тие 468 хи рур шки ин тер-
вен ции во по че то кот од по сто е ње то 
на бол ни ца та, глав но, би ле по ма ли и 
по лес ни ин тер вен ции, до де ка ла ни 
од око лу 2.000 хи рур шки ин тер вен-
ции, по го ле ми от дел би ле по го ле ми 
за фа ти. Раз во јот на бол ни ца та не 
мо же да се сог ле да са мо низ го ли 
број ки ту ку и пре ку ква ли те тот на ра-
бо та та што е из вр ше на во те кот на 
го ди ни те. 
Далиможетедакажетедекасте

задоволни?
- Ап со лут но. И број ки те и искус тво-

то до ка жу ва ат де ка во „Ре-Ме ди ка“ 
се из вр шу ва ат нај те шки те хи рур шки 
ин тер вен ции, а ре зул та тот од нив е 
на мно гу ви со ко за вид но ни во. 
Штовамвиоставанајсиленпе-

чаткогаќесесвртитеназадвоиз-
минатите10годиниодпостоењето
наболницата?

- Де фи ни тив но тоа е рас тот на бол-
ни ца та од ед на стра на, и од дру га 
стра на на ши от лик, кој не го има ме 
са мо ние ту ку за нас го има ат гра ѓа-
ни те и па ци ен ти те ка ко пер цеп ци ја. 
Тој раст, што го илу стри рав ме и со 
број ки, а е еви ден тен, збо ру ва сам 
за се бе. Тој се ка ко е при чи на за за-
до волс тво, но се ка ко е и пот тик за 
уште по го лем раст и уште по се ри о-
зен при стап во на ред ни от пер и од. 
Од дру га стра на, пак, ли кот што го 
има ме соз да де но во очи те на на-
ши те па ци ен ти, и во оп што она што 
се збо ру ва за „Ре-Ме ди ка“, а тоа е, 
пред сѐ, де ка до ми ни ра ква ли тет ни-
от ме ди цин ски при стап. А тоа што 

осо бе но нѐ ра ду ва е де ка си те овие 
па ци ен ти кои има ле искус тво во на-
ша та бол ни ца по втор но се вра ќа ат 
ако, за жал, има ат по тре ба и нѐ пре-
по ра чу ва ат на свои бли ски. Мош не 
ни е важ но и тоа што го по ка жу ва ат 
и на ши те ин тер ни и ек стер ни ан ке-
ти де ка ту ка вла дее до ма ќин ски и 
то пол од нос со па ци ен ти те, де ка тие 
не се ни ту број ка ни ту кре дит на кар-
тич ка, ту ку на ви сти на се лу ѓе на кои 
им тре ба ме ди цин ска по мош, на кои 
им зна чи ср деч ни от од нос, топ ли от 
при стап, уба ви от збор. Ток му за тоа 
ние се ко гаш се тру ди ме ис хо дот од 
ра бо та та да не би де фи нан си ски от 
про фит ту ку за до волс тво то на па ци-
ен тот. Ан ке ти те по ка жу ва ат де ка нај-
го ле ми от дел од на ши те па ци ен ти се 
дој де ни кај нас или по пре по ра ка 
или ве ќе ед наш до би ле ква ли тет на 
ус лу га во „Ре-Ме ди ка“.
Како ја гледате „Ре-Медика“ во

иднина?
- Јас би по са кал ид ни на та на бол ни-

ца та во на ред ни те 10 го ди ни да би де 

ка ко ком па ра ци ја на ми на та та де ка-
да. Ние ве ќе сме во фа за ко га на ши-
те про стор ни мож но сти нѐ огра ни-
чу ва ат и се на де вам де ка во мно гу 
ско ро вре ме но ви от дел од об је ктот 
што се гра ди ќе би де го тов, со што 
и нам ќе ни се олес ни ра бо та та, а и 
па ци ен ти те ќе до би јат уште по го лем 
ко мо ди тет. Уште по важ но за во ид-
ни на ни е ши ре ње то на деј но сти те и 
на ре пер то а рот на ме ди цин ски те ус-
лу ги. До се га на ша та по ли ти ка бе ше 
тоа што се ра бо ти во „Ре-Ме ди ка“ да 
би де на ви со ко европ ско ни во. Тоа 
што не мо же ме да го на пра ви ме на 
та кво ви со ко ни во - по до бро да не го 
ра бо ти ме. Се то тоа се по стиг ну ва со 
кон ти ну и ра на еду ка ци ја, со збо га ту-
ва ње на пер со на лот со но ви ве шти-
ни и зна е ња, об но ву ва ње со мла ди 
и ква ли тет ни ка дри, ка ко и со по сто-
ја но об но ву ва ње на опре ма та, ко ја 
ап со лут но е од нај ви сок ква ли тет и е 
во че кор со мо дер ни те те ко ви. Ние 
пра ви ме сѐ це ни те на на ши те ус лу-
ги да би дат што по при фат ли ви, но, за 
жал, се вкуп на та еко ном ска со стој ба 
во др жа ва та си го пра ви сво е то, и 
не кои па ци ен ти сѐ уште не мо жат да 
си доз во лат не кои од ус лу ги те. Мо же-
би во ид ни на не што ќе се про ме ни 
со до пол ни тел но то здрав стве но оси-
гу ру ва ње. Во ид ни на се на де ва ме и 
де ка Фон дот за здрав стве но оси гу-
ру ва ње ќе ја сог ле да зна чај но ста на 
при ват ни от се ктор и ме сто то на „Ре-
Ме ди ка“ во не го, па ба рем за одре-
де ни ра бо ти да мо же ме да има ме 
до го во ри со Фон дот од ти пот на оној 
што е со ин ви тро-фер ти ли за ци ја та. 
Ид ни на та нај до бро ќе по ка же сѐ. На-
ше е да ра бо ти ме, да би де ме чес ни 
и кон ра бо та та и кон па ци ен ти те, и 
да ги зго ле му ва ме ква ли те тот и обе-
мот на ус лу ги те. Тоа, се на де вам, на 
долг рок ќе до не се уште по до бри ре-
зул та ти, на кои ќе мо же ме да би де ме 
гор ди на не кој на ре ден ју би леј.

Сакамиднина-
танаболницата
вонаредните10
годинидабиде

какокомпарацијанамина-
татадекада

Во2006година
смеимале
36.000амбулант-
скипрегледи,

аво2014-та47.000

Вофазасмена
проширувањеза
поголемкомоди-

тетнапациентите,ауште
поважнониевоиднинада
сепроширирепертоарот
намедицинскитеуслугии
дејности
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Четирисреќи
во„Ре-Медика“

Но вак Те мел ков е че твр-
та та сре ќа на Џе си и 
То ше Те мел ков, здра во 
мом че кое се ро ди во 
„Ре-Ме ди ка“. Во пр ва-

та привaтна оп шта бол ни ца гор ди те 
ро ди те ли ги до че ка ле и дру ги те три 
че да, нај го ле ми от Бе нет пред пет го-
ди ни, Ли ам пред три, а Кал вин пред 
две го ди ни. Си те ро де ни во раз лич ни 
го диш ни вре ми ња. 

И Џе си и То ше са ка ле нај мал ку че-
ти ри де ца. Хра бри те ро ди те ли не би 
се отка жа ле од по род иа ко Џе си бе-
бе то Но вак го ро ди со че твр ти цар-
ски рез, не што што ре тко се слу чу ва 
во ги не ко ло ги ја та и са мо по се бе е 
ри зик, па за тоа ба ра ин тер вен ци ја 
и под др шка од иску сен ме ди цин ски 
ка дар.
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- Пла ни рав ме да има ме нај мал ку 
че ти ри де ца. Бе нет мал ку нѐ из не-
на ди што дој де по ра но од она што 
пла ни рав ме, но мно гу нѐ изра ду ва. 
Од лич но се сна о ѓа ме со че ти ри де ца 
- ни ка жа Џе си, три де на по по ро ду-
ва ње то, до де ка ужи ва ше со се мејс-
тво то кое се ра ду ва на но ви от член. 

Таа е Аме ри кан ка, а То ше е Ма-
ке до нец. Жи ве ат во Скоп је од 2007 
го ди на и двај ца та ра бо тат за стран-
ска ком па ни ја. Се за поз на ле пре ку 
ра бо та та. 

- По дол го вре ме жи ве ев ме на раз-
лич ни ло ка ции во Скоп је, а не о дам на 
ку пив ме ку ќа. Среќ ни сме ов де. Со 
до бра ор га ни за ци ја ус пе ва ме да ги 
за вр ши ме си те об вр ски - ве ли То ше. 

Џе си ве ли де ка уште пред да би дат 
во вр ска со То ше, тој и бил под др-
шка. 

- Под др шка ми е и ту ка во Ма ке до-
ни ја. Не тре ба ше мно гу за да ме убе-
ди да се пре се ли ме ту ка. Ние би са-
ка ле уште де чи ња, но ќе ви ди ме што 
за тоа ќе ка жат ле ка ри те - ве ли Џе си.

За „Ре-Ме ди ка“, рас ка жу ва таа, се 
од лу чи ле по пре по ра ка на две неј зи-
ни ко ле шки, ед на Ма ке дон ка, ед на 
Аме ри кан ка. 

- Освен за по ро ду ва ња та, бла го-
дар на сум и што ту ка во те кот нa 
пр ва та бре ме ност на вре ме ми бе-
ше откри е на пре ек ламп си ја во 33 
не де ла, со стој ба во бре ме но ста ко ја 
мо же да би де мно гу ри зич на, а по-
тоа и со од вет но истре ти ра на. Та ка 
ни ги спа си ја жи во ти те, и мо јот и на 
бе бе то. Со си те три бе би ња имав ме 
уба во искус тво во „Ре-Ме ди ка“, и со 
до кто ри те и со це ли от пер со нал, и 
за тоа лес но се од лу чив ме ту ка да се 
ро ди и че твр то то де те - ве ли таа.

Првите три царски реза ги напра-
ви д-р Александра Шопова.

Че твр та та опе ра ци ја, цар ски от 
рез, го из ве де проф. д-р Јор го Ба бу-
шку. 

- Ин тер вен ци ја та по ми на ед но-
став но и ус пеш но, осо бе но ако ста-
ну ва збор за че твр ти цар ски рез. 
Прет ход ни те три би ле од лич но на-
пра ве ни - ве ли д-р Ба бу шку.

Мај ка та ро ди пре крас но де те, до-
да ва прим. д-р Ли ди ја Спа со ва, пе-
ди ја тар ка во бол ни ца та. 

- Бе бе то до би нај ви со ки оцен ки 
при прег ле ди те, а од лич но по ми на и 
по ста дап та ци ски от пер и од. Ми бе ше 
за до волс тво што бев та му - ве ли д-р 
Спа со ва. 

Д-р Звон ко Кр стев ски бил ане сте-
зи о лог при си те че ти ри опе ра ции 
на Џе си. Ка ко и прет ход ни те, и овој 
пос ле ден цар ски рез, ве ли тој, го из-
вр ши ле со спи нал на ане сте зи ја при 
ко ја Џе си го ви де и из гу шка Но вак 
за ед но со То ше. Пр ви те фо то гра фии 
при си те ин тер вен ции ги на пра вив-

ме уште во са ла та, ко га Џе си ги га ле-
ше бе би ња та. 

- Опе ра ци ја та по ми на до бро, а ние 
се ра ду ва ме за сре ќа та на на ши те па-
ци ен ти. Се ка ко, мно гу нѐ ра ду ва нив-
на та до вер ба - ве ли д-р Кр стев ски.

Четирисреќи
во„Ре-Медика“

ИЏесииТошесакаленајмалкучетиридеца.
ХрабритеродителинесеоткажуваатодпородиакоЏеси
бебетоНовакгородисочетвртицарскирез,нештошто
несеслучувачестовогинекологијатаисамопосебее
ризик,пазатоабараинтервенцијаиподдршкаод
искусенмедицинскикадар
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Хо ри он-би оп си ја та и ам ни-
о цен те за се ин ва зив ни ин-
тер вен ции што се пра ват 
во те кот на бре ме но ста за 
да се откри јат евен ту ал ни 

хро мо зом ски на ру шу ва ња кај пло-

дот, ка ко што се Да у но ви от син дром 
(три со ми ја 21), Ед вард со ви от син-
дром (три со ми ја 18), Па тау-син дро-
мот (три со ми ја 13), Тар нер-син дро-
мот (на секс-хро мо зо мот). Ме ѓу тоа, 
тие не се пред ла га ат кај се ко ја бре-
ме на же на, ту ку са мо за тоа по сто-
јат одре де ни ин ди ка ции. Д-р Еле на 
Пе тро ва, ги не ко лог во „Ре-Ме ди ка“, 
ги об јас ну ва и ме то ди те, но и ко га и 
зо што се пра ват. 

ПАЦИЕНТОТ ОДЛУЧУВА

Д-р Пе тро ва об јас ну ва де ка се 
пред ла га ат кај бре ме ни же ни над 
37 го ди ни, ко га има ло прет ход ни 
бре ме но сти со до ка жа на ге не тич ка 
три со ми ја, но и она му ка де што има 
не кои за бо лу ва ња во бли ско то се-
мејс тво, кои се нас ле ду ва ат (на при-
мер, ци стич на фи бро за) или, пак, на 
ул траз вуч ни от прег лед се про нај де-
ни не кои мар ке ри за хро мо зом ски 
мал фор ма ции.

- Пред да по ну дам ва ква пре на-
тал на ди јаг но сти ка ги пра шу вам па-
ци ен ти те ка ко би по ста пи ле ако со 
ре зул та тот се по ка жат на ру шу ва ња. 
До кол ку па ци ен ти те се из јас нат де ка 
не ма да ја пре ки нат бре ме но ста, не-
ма зо што да се пра ват ис пи ту ва ња-
та. Кај хо ри он-би оп си ја ри зи кот од 
комп ли ка ции (ка ко спон тан абор тус, 
исте ку ва ње око луп ло до ва теч ност, 
мож ност за ин фек ции на ма тка), по 

Амниоцентезаи
хорион-биопсија
ДАЛИ,КОГАИЗОШТО?
Пренаталнитеинвазивнидијагностичкиметодисе
предлагааткајбремениженинад37години,когаимало
претходнибременостисодокажанагенетичкатрисомија,
ноионамукадештоиманекоизаболувањавоблиското
семејство,коисенаследуваат(например,цистична
фиброза)или,пак,наултразвучниотпрегледсепронајде-
нинекоимаркеризахромозомскималформации

Какодасеоднесуватрудницата
поинтервенциите?

Д-рПетроваобјаснувадекапоинтервенциитесепрепорачувапаци-
енткатаданепешачимногуиливеднашданевози.
-Требадасеизбегнуваатпосериознифизичкиактивности,секси

физичкивежбивоследнитетридена.Акодојдедоистекувањетечност
одвагинатаилизголемувањенателеснататемпература,веднаштреба
дасеконтактирасолекарот-велитаа.
АкомајкатаимаРХ-негативнакрвнагрупа,тоаморадамусекаже

налекаротштојаизведуваинтервенцијата,заштопретходнотребада
сенаправииндиректенКумбсовтестзаприсуствонаантитела,апо
интервенцијатадапримиантиД-заштита.
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неа, е 2 про цен ти, до де ка кај ам ни-
о цен те за 1 про цент (зна чи кај ед на 
од 100 же ни кај кои се пра ви ин тер-
вен ци ја та) - об јас ну ва на ша та со го-
вор нич ка. 

Ин тер вен ци ја та хо ри он-би оп си ја 
се пра ви ме ѓу 11-та и 13-та не де ла 
од бре ме но ста, ко га по прег лед со ул-
траз вук ќе би де из ме ре на од да ле че-
но ста од те ме то до тр тка та на пло дот 
од 45 до 84 ми ли ме три. Ам ни о цен-
те за та, пак, се пра ви по 16-та не де ла 
од бре ме но ста. Па ци ен тот од лу чу ва 
за пр ва та ко га са ка по бр зи ре зул та-
ти. Кол ку бре ме но ста е по ма ла, тол-
ку е по ле сен неј зи ни от пре кин. 

КАКО СЕ ИЗВЕДУВААТ?

- Под кон тро ла на ул траз вук со тен-
ка иг ла се зе ма при ме рок од хо ри он-
ски те ре сич ки (по стел ка та). Ка ко што 
кле тки те на хо ри он ски те ре сич ки са-
ми од сeбе се де лат, ре ла тив но бр зо 
од нив мо же да се ана ли зи ра ат бро-
јот и град ба та на хро мо зо ми те. Ре-
зул та тот од ана ли за та се знае за ед на 

не де ла, што зна чи на кра-
јот на пр ви от три ме стар. 
Точ но ста е 99 про цен ти и 
се сме та за мал ку по не то чен 
од ре зул та тот од ам ни о цен-
те за - об јас ну ва д-р Пе тро ва. 
При хо ри он-би оп си ја та мај-
ка та лег ну ва ка ко за оби чен 
ехо-прег лед. Сто ма кот се пр-
ска со спреј за де зин фек ци ја, 
а ле ка рот ра бо ти со сте рил ни 
ра ка ви ци, ин стру мен ти и иг ла 
за ед на упо тре ба. Ин тер вен-
ци ја та поч ну ва ка ко оби чен 
ехо-прег лед, при што се 
утвр ду ва ме сто по лож ба та 
на по стел ка та, а по тоа ле-
ка рот со тен ка та иг ла со 
шприц на мон ти ран на 
неа вле гу ва пре ку сто-
ма кот на мај ка та во 
по стел ка та 

- Та ка се од зе ма 
мал при ме рок 
на тки во од по-
стел ка та, ко ја 
има исти ге ни 
ка ко и пло дот. 
Мај ка та мо-
же да по чув-
ству ва ма ла 
бол ка (ка ко 
при убод од 
иг ла) - ве ли 
на ша та со-
го вор нич-
ка.

Ам ни-
о  ц е н -
т е  з а 
се из-
ве  ду  ва 
исто пре-
ку сто ма-
кот, иг ла та 
е по тен ка, а 
се зе ма око-
луп ло до ва во-
дич ка и во неа 
се ба ра ат кле тки 
от пад на ти од ко жа та 
на бе бе то. 

- Тој е по мал ку агре си-
вен ме тод - ве ли д-р Пе-
тро ва.

Ина ку, не по стои ди јаг-
но сти ка со ко ја мо же да 
се откри јат 100 про цен ти 
си те бо ле сти. 

Преддапонудамваквапрена-
талнадијагностикагипрашувам
пациентитекакобипостапиле

акосорезултатотсепокажатна-
рушувања.Доколкупациентите
сеизјаснатдеканемадајапре-
кинатбременоста,тогашнема
зоштодасеправатинвазивни

иследувања
Д-рЕленаПетрова,

гинеколог
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Проф. д-р Гли гор Ди ми-
тров, шеф на Од де лот за 
ги не ко ло ги ја и аку шерс-
тво во пр ва та при ват на 
оп шта бол ни ца „Ре-Ме-

ди ка“, го до би приз на ни е то лич ност 
на го ди на та од об ла ста на ме ди ци-
на та, што ре дак ци ја та на пр ви от 
ма ке дон ски дне вен вес ник „Но ва 
Ма ке до ни ја“ тра ди ци о нал но им ја 
до де лу ва на 10 нај ус пеш ни лич но сти 
кои со сво ја та ра бо та, во раз лич ни 
об ла сти, ја обе ле жа ле из ми на та та 
го ди на. 

Проф. Ди ми тров ја до би на гра да та 
ка ко ли дер на ти мот што го на пра ви 
пр во то ин ви тро од за мрз на та јај це-
кле тка во Ма ке до ни ја. Тој го во де ше 
ве штач ко то оп ло ду ва ње, а по тоа и 
бре ме но ста кај мај ка та. 

- Бла го дар ност до „Но ва Ма ке до-
ни ја“ за оваа ин ди ви ду ал на на гра да 
зад ко ја стои иск лу чи те лен тим ски 
на пор на ти мот за ин ви тро-фер ти-
ли за ци ја - ИВФ на „Ре-Ме ди ка“. Фу-
зи ја та на искус тво то и мла до ста во 
овој тим вро ди ја плод со во ве ду ва-
ње по ве ќе но ви и по до бру ва ње на 
по стој ни те ме то ди на аси сти ра на 
ре про дук ци ја во на ша та бол ни ца, а 
кру на на сѐ бе ше ра ѓа ње то на ова 
бе бе. За ме не лич но ова, на не кој 
на чин, е комп ле ти ра ње на про фе си-
о нал на та ка ри е ра во аси сти ра на та 

ре про дук ци ја по до стиг ну ва ња та со 
хи сте ро/ла па ро ско пи ја та и кла сич-
но то ИВФ во из ми на ти те 20 го ди ни. 
Ова е и го лем мо тив за си те нас да 
про дол жи ме по на та му да ра бо ти ме 
за до бро то на на ши те па ци ен ти во 
ова на ви сти на воз буд ли во по драч је 
од ме ди ци на та - ве ли д-р Ди ми тров.

До де лу ва ње то на приз на ни ја та 
се одр жа во „Пор та Ма ке до ни ја“ 
во Скоп је, а по крај проф. Ди ми тров 
приз на ни ја до би ја: Од об ла ста на на-
у ка та - сту ден тка та Мар ти на 

Ди мо ска, за афир ма ци ја на ма ке-

„НОВАМАКЕДОНИЈА“ГИНАГРАДИНАЈУСПЕШНИТЕ

Проф.д-рГлигорДимитров-личностнагодината

Проф.Димитровјадобинаградатакаколидерна
тимотштогонаправипрвотоинвитроодзамрзната
јајце-клеткавоМакедонија
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Проф.д-рГлигорДимитров-личностнагодината
дон ска та кул ту ра, умет ност и му зи ка 
- сли ка рот Гли гор Че мер ски, ди ри-
ген тка та Ле тка Ди мов ска-По ли зо ва 
и пе јач ка та Та ња Ца ров ска; од об ла-
ста на спор тот - авто мо би ли стот Игор 
Сте фа нов ски и ал пи ни стот Здра вко 
Де ја нов; од об ла ста на обра зо ва-
ни е то - на став нич ка та Ве се ла Бог-
да но виќ; за до стиг ну ва ња во прет-
при е маш тво то - биз нис ме нот Ка лин 
Ба бу шку и за до стиг ну ва ња во ме-
ди ум ска та деј ност - фо то ре пор те рот 
Ѓор ѓи Ли чов ски.

- „Но ва Ма ке до ни ја“ во те кот на 
70-го диш ни от жи во тен век по ка жа 
де ка знае да ги вред ну ва лу ѓе то и 
нив ни те зна е ња, ве шти ни, нив ни те 
по стап ки и, се ка ко, нив на та ра бо та 
и про фе си о нал ни ан гаж ма ни. И де-
нес, пре ку оваа ма ни фе ста ци ја, по-
втор но из брав ме иск лу чи тел ни лу ѓе 
со иск лу чи тел ни вред но сти, лич ни и 
уни вер зал ни. Го ди наш ни ве ла у ре а-
ти се од раз лич ни об ла сти, но нив-
ни те де ла сим бо лич но се по вр за ни 
во еден за ед нич ки цик лус, пра веј ќи 
го кру гот на жи во тот... од по че то кот 
на жи во тот со оп ло ду ва ње од за-
мрз на та јај це-кле тка (проф. Ди ми-
тров), пре ку дет ство то и ос но ви те 
на обра зо ва ни е то и вос пи ту ва ње то 
(на став ни кот Ве се ла Бог да но виќ), 
мла до ста што се про би ва во на у ка-
та (сту ден тот Мар ти на Ди мов ска), 
по стиг ну ва ња та во умет но ста и му-

зи ка та (Гли гор Че мер ски, Ле тка По-
ли зо ва и Та ња Ца ров ска), од бег ну-
вај ќи ги си те пре пре ки по па тот на 
жи во тот (авто мо би ли стот Игор-Иџе), 
до иска чу ва ња та на нај ви со ки те жи-
вот ни вр во ви (ал пи ни стот Здра вко), 
и се то тоа ове ко ве че но и за бе ле жа-
но пре ку сли ки и фо то гра фии (Ѓор ѓи 
Ли чов ски) - ре че Ра тко Ла за рев ски, 
ди ре ктор на „Но ва Ма ке до ни ја“, 
сли ко ви то пра веј ќи спој на раз лич-

ни те про фе сии и до стиг ну ва ња на 
го ди наш ни те до бит ни ци.

Че сти тај ќи им на до бит ни ци те за 
приз на ни ја та, Ла за рев ски ја иска жа 
гор до ста на ре дак ци ја та за нив ни те 
го ле ми по стиг ну ва ња. 

- Про дол же те да ни би де те при-
мер, би деј ќи има ме по го лем по тен-
ци јал ко га сме си те за ед но и обе ди-
не ти - наг ла си ди ре кто рот на „Но ва 
Ма ке до ни ја“.

Проф. д-р Гли гор Ди ми тров, Ра тко Ла за рев ски, ди ре ктор на „Но ва Ма ке до ни ја“,  
и Але ксан дар Дим ков ски, гла вен и од го во рен уред ник 

Ла у ре а ти те  
за 2014 го ди на
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Бол ка пред, за вре ме на 
мен стру ал ни от цик лус и по 
не го, бол ка во те кот на се-
ксу ал ни от од нос и по тоа, 
ка ко и за вре ме на прид-

ви жу ва ње на цре ва та или при ури ни-
ра ње, бол ка и во пре де лот на кар ли-
ца та и дол ни от дел на гр бот, мо же да 
би дат зна ци де ка же на та се со о чу ва 
со ен до ме три о за. Се ра бо ти за бо лест 
ко га слуз ни ца та на ма тка та се по ја ву-
ва и за поч ну ва да рас те и функ ци о ни-
ра над вор од те ло то на ма тка та, за-
фа ќај ќи дру ги де ло ви на те ло то, ка ко 
јајч ни ци те, јај це во дот, над во реш ни от 
дел на ма тка та, де бе ло то цре во... Но 
таа и не мо ра да да де симп то ми, па 
мно гу же ни откри ва ат де ка ја има ат 
ко га ќе се со о чат со неп лод ност. 

Ен до ме три о за та, об јас ну ва д-р Сне-
жа на Стој ков ска, ги не ко лог во „Ре-
Ме ди ка“, се де фи ни ра ка ко по ја ва на 
не ма ли ген раст на ен до ме три јал на та 
слуз ни ца (ен до ме три јал ни жлез ди и 

стро ма) над вор од нор мал на ло ка ли-
за ци ја, вна треш но ста на ма тка та (ка-
ву мот). Овие ен до ме три о тич ни ле зии 
со др жат естро ген ски и про ге сте рон-
ски ре цеп то ри, што по драз би ра де ка 
се хор мон ски актив ни и за тоа има ат 
и до бар од го вор на сте ро ид на те ра-
пи ја (орал на кон тра цеп ци ја). 

- Се сме та за комп лекс но на ру шу-
ва ње за што по сто јат по ве ќе те о рии 
за на ста ну ва ње на ен до ме три о за та, 
од кои ни ед на не е до вол на са ма по 
се бе да да де со од вет но об јас ну ва ње 
за раз лич на та па то ло ги ја и кли нич ка 
ма ни фе ста ци ја на на ру шу ва ње то - 
об јас ну ва на ша та со го вор нич ка. 

Ин ди ви ду ал на ге не тич ка пре дис по-
зи ци ја и одре де ни фа кто ри од око ли-
на та мо жат до пол ни тел но да вли ја ат 
на кли нич ка та сли ка на ен до ме три о-
за та.

Се ја ву ва кај 5-10 от сто од па ци ен-
тки те во ре про ду ктив на во зраст. Кај 
оние што се ја ву ва ат за ле ку ва ње ин-

фер ти ли тет (неп лод ност), ен до ме три-
о за та се ди јаг но сти ци ра ду ри и кај 35 
от сто од нив.

ОД ШТО ЗАВИСИ БОЛКАТА?

Ен до ме три о за та е во деч ка при чи-
на за по ја ва на хро нич на бол ка во 
кар ли ца та, а и јас но е по вр за на и со 
по ја ва та на неп лод ност кај же на та. 
Кај по ве ќе од 50 от сто од па ци ен тки-
те што стра да ат од хро нич на бол ка 
во ма ла кар ли ца, бол ни мен стру ал-
ни цик лу си, дис па ре у ни ја или бол ни 
се ксу ал ни од но си тоа се дол жи на 
ен до ме три о за та. Бол ка та за ви си и 
од до пол ни тел ни ор га ни што се за-
фа те ни со ен до ме три о за (мо чен ме-
ур, ре ктум, де бе ло цре во). Че сто и не 
ко ре ли ра со те жи на та и сте пе нот на 
ен до ме три о за та.

- Неп лод но ста е друг симп том че-
сто по вр зан со ен до ме три о за та. Кај 
30 от сто од па ци ен тки те што ле ку ва ат 
неп лод ност ка ко при чи на се на ве ду-
ва ла па ро скоп ски (опе ра тив но) до ка-
жа на ен до ме три о за. Во 60-70 от сто 
се ра бо ти за ова ри јал на ен до ме три-
о за или по ја ва на чо ко лад ни ци сти на 
јај ни ци те. Се сме та де ка ен до ме три о-
за та до ве ду ва до одре де ни иму но ло-
шки, ен до кри но ло шки и ме ха нич ки 
фа кто ри пре ку кои мо же да вли јае 
на на ма ле на плод ност кај же на та. 

Ж
ЕН
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О
З
ДР

АВ
ЈЕ Ендометриозата-јаснапричиназанеплодност

Хроничнаболка,болни
менструации,предмен-
струаленсиндром(ПМС)
инеплодностсенекоиод
причинитештозначително
гонамалуваатквалитетот
наживототиможедабидат
знацизаендометриоза.
Какочестогинеколошко
заболување,тааеголем
медицински,социјалени
економскипроблем
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Ка ко при чи на се на ве ду ва ат: по ја-
ва на ано ву ла ции, кои до ве ду ва ат до 
не пра ви лен раст на фо ли ку лот, че ста 
лу те и ни за ци ја на не прс нат фо ли кул, 
ин су фи ци ен ци ја на жол то то те ло, ка ко 
и на ма ле на спо соб ност на ен до ме-
три у мот за при фа ќа ње на ем бри о нот, 
при дру же но со че сти спон та ни абор-
ту си. До пол ни тел но се опи ша ни и 
афе кти ра ње на под виж но ста на спер-
ма то зо и ди те, спер ма ла та пе не тра ци-
ја, ем брио-имп лан та ци ја и раз во јот 
на ем бри о нот - ве ли д-р Стој ков ска.

КАКО СЕ ПОСТАВУВА ДИЈАГНОЗА?

Ди јаг но за та, об јас ну ва до ктор ка-
та, се по ста ву ва со до бра анам не за, 
раз го вор со па ци ен тка та, ги не ко ло-
шки прег лед, ул траз ву чен прег лед и, 
по по тре ба, до пол ни тел ни се ро ло шки 
ис ле ду ва ња од крв ка ко ту мор ски 
мар кер Ca 125. 

- Зла тен стан дард во ди јаг но за та на 
ен до ме три о за та е ла па ро ско пи ја та. 
Опе ра тив ни от трет ман на ен до ме три-
о за та не зна чи се ко гаш и де фи ни тив-
но из ле ку ва ње на бо ле ста - ве ли д-р 
Стој ков ска. 

Ен до ме три о за та, во за вис ност од 
опе ра тив ни от на од, се кла си фи ци ра 
во че ти ри гру пи и при тоа се ко ри сти 
ре ви ди ра на кла си фи ка ци ја од Аме-
ри кан ско то здру же ние за ре про ду-
ктив на ме ди ци на.

ЛЕКУВАЊЕ

Ле ку ва ње то на ен до ме три о за та пр-
венс тве но за ви си од ка ра кте рот на 
симп то ми те што се при сут ни и жел-
ба та за по томс тво кај па ци ен тка та. 
Мо же да би де со ко ри сте ње ме ди ка-
мен тоз на те ра пи ја ка ко орал ни кон-
тра цеп ти ви, со ана ло зи на GnRH и сл.

Нај важ но е да се знае де ка ме ди-
цин ски от трет ман на ен до ме три о за та 
не мо же да ја по до бри ре про ду ктив-
на та спо соб ност на па ци ен тка та со 
ен до ме три о за, па по тре бен е хи рур-
шки трет ман.

- Ова ри јал на та ен до ме три о за на 
јајч ни ци те кај ин фер тил ни па ци ен тки 

ба ра хи рур шки трет ман. Тоа по драз-
би ра по ја ва на ен до ме три о тич ни 
(чо ко лад ни) ци сти со ди мен зии по го-
ле ми од 3 сан ти ме три. Опе ра тив но-
то ле ку ва ње во нај го лем број слу чаи 
по драз би ра ла па ро скоп ски трет ман. 
Ла па ро ско пи ја та е опе ра тив на тех-
ни ка со ко ја се овоз мо жу ва ви зу а ли-
за ци ја и одре де ни хи рур шки ин тер-
вен ции да би дат на пра ве ни пре ку 
ми кро ре зо ви на те ло то не по го ле ми 
од 1 сан ти ме тар. Пред опе ра тив ни от 
ден па ци ен тка та се под го тву ва спо-
ред одре ден про то кол. Таа се за поз-
на ва со те ра пев тска та бе не фи ци ја и 
по тен ци јал ни от ри зик од опе ра ци ја та 
и се до би ва сог лас ност за опе ра ти-
вен трет ман. Па ци ен тка та оста ну ва 
еден ден во бол ни ца. За креп ну ва ње-
то е бр зо и па ци ен тка та лес но и бр зо 
се вра ќа на се којд нев ни те актив но-

сти. Ла па ра то ми ја или отво ре на хи-
рур ги ја се ко ри сти кај мал, одре ден 
број па ци ен тки - ве ли д-р Стој ков ска.

Со ла па ро ско пи ја та, об јас ну ва, се 
по стиг ну ва на ма лу ва ње на про ши ре-
но ста на ен до ме три о за та, на ма лу ва-
ње на кар лич на та бол ка, зна чи тел но 
на ма лу ва ње на по ја ва та на по втор но 
ја ву ва ње (ре ци див) и по до бру ва ње 
на ре про ду ктив на та спо соб ност. 

- Утвр де но е де ка стап ка та на спон-
та но за бре ме ну ва ње по ла па ро-
скоп ски трет ман на ен до ме три о за 
во пер и од од 9 ме се ци е од 24 до 
50 про цен ти. Во овие слу чаи се по-
драз би ра ма шки от парт нер да има 
уре ден спер мо грам во нор мал ни ре-
фе рент ни вред но сти. Во го лем број 
сту дии е до ка жа но де ка опе ра тив ни-
от трет ман на I и II сте пен на ен до ме-
три о за зна чи тел но ја зго ле му ва ку му-
ла тив на та стап ка на за бре ме ну ва ње. 
Во на ша та бол ни ца ла по ра скоп ски те 
опе ра ции за трет ман на ен до ме три-
о за оп фа ќа ат го лем дел од вкуп ни те 
хи рур шки опе ра ции, а се из ве ду ва ат 
од иску сен тим, на че ло со проф. д-р 
Гли гор Ди ми тров - ве ли до ктор ка та. 

До кол ку па ци ен тка та не за бре ме ни 
спон та но во пер и од од ед на го ди на 
од опе ра тив ни от трет ман, се пре по-
ра чу ва ат пре о ста на ти те ме то ди за 
аси сти ра на ре про дук ци ја.

- Кон тро ли ра на ова ри јал на сти му-
ла ци ја со го на до тро пи ни или кло ми-
фен, кој прет хо ди на ин тра у те ри на 
ин се ми на ци ја, по ка жу ва во по го лем 
про цент зна чи тел но по до бру ва ње на 
стап ка та на за бре ме ну ва ње. Про-
цен тот на за бре ме ну ва ње е 70 от сто 
во те кот на два цик лу са на ин ви тро-
оп ло ду ва ње (ИВФ) во од нос на 24-
50 от сто спон та но за бре ме ну ва ње 
во пер и од од 9 ме се ци по опе ра тив-
ни от трет ман - до да ва на ша та со го-
вор нич ка. 

Ка ко и да е, кај па ци ен тки со сре-
ден и те жок сте пен на ен до ме три о за 
ИВФ оста ну ва трет ман на из бор. Во 
на ши от цен тар за ИВФ, до да ва на-
ша та со го вор нич ка, про цен тот на ус-
пеш но за бре ме ну ва ње е го лем и се 
дви жи во европ ски рам ки.
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За опе ра ти вен трет ман на ен-
до ме три о за, по крај струч но-
ста на хи рур гот, по треб ни се 
и со од ве тен при стап и струч-
на по мош од ги не ко ло шки 

се стри пред и за вре ме на хос пи та ли-
за ци ја та. Ка ко изг ле да под го то вка та за 
опе ра ци ја об јас ну ва Але ксан дра Сто-
ја но ска, ме ди цин ска се стра во „Ре-
Ме ди ка“. 

- Во пре до пе ра тив на та под го то вка 
за опе ра ти вен трет ман на ен до ме-
три о за се стри те под го тву ва ат исто ри ја 
на па ци ен тот, зе ма ат крв за ла бо ра-
то ри ски и дру ги ис ле ду ва ња. Во исто 
вре ме ја со ве ту ва ат па ци ен тка та за 
пре до пе ра тив на та ис хра на и хи ги е на. 
Под го то вка ја вр ши ме за кра ток пер и-

од, со струч ност и вни ма ние, по ма гај-
ќи им на па ци ен тки те да се ос ло бо дат 
од стра вот што го чув ству ва ат за она 
што ги оче ку ва по ин тер вен ци ја та - ве-
ли Сто ја но ска.

По за вр шу ва ње на ин тер вен ци ја та 
и по сто пе ра тив ни от трет ман на ин тен-
зив на не га, па ци ен тки те се сме сте ни 
на од де лот ги не ко ло ги ја, ка де што про-
дол жу ва при ме на та на си те про то ко ли 
за бол нич ка та не га. 

- По мо шта се да ва на на чин што ќе 
при до не се за што по бр зо нив но за-
креп ну ва ње. Се ко ја па ци ен тка има 
ор ди ни ра на те ра пи ја, ко ја ние ја спро-
ве ду ва ме и еви ден ти ра ме, ги сле ди-
ме ви тал ни те па ра ме три, да ва ме не га 
ко га ста ну ва збор за опе ра тив на та ра-
на, под др шка за мо би ли за ци ја и од го-
вор на ба ра ња та. Овие па ци ен ти бр зо 
за креп ну ва ат и во кра ток вре мен ски 
пер и од се вра ќа ат на сво и те во о би ча-
е ни актив но сти - ве ли Сто ја но ска.

Таа истак ну ва де ка до бро за креп нат 
опе ри ран па ци ент е се којд не вен пре-
диз вик за ме ди цин ски те се стри. 

- Но нај го ле мо то на ше за до волс тво е 
ко га ток му овие па ци ен тки до а ѓа ат по-
втор но во на ша та бол ни ца и ра ѓа ат жи-
во и здра во бе бе - до да ва Сто ја но ска.
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Але ксан дра Сто ја нов ска и Кри сти на Ја нев ска, ме ди цин ски се стри
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Во овој број на „Ре ви та“, 
д-р Ог њен Да ска лов, пла-
сти чен хи рург од ПЗУ „Д-р 
Да ска лов“, кој опе ри ра во 
„Ре-Ме ди ка“, збо ру ва за 

по тре ба та од ре кон стру ктив на хи рур-
ги ја по ин тер вен ци ја та за трет ман на 
ра кот, што таа зна чи во жи во тот на па-
ци ен тки те, ка ко им вли јае пси хич ки, 
кои ме то ди се нај до бри...

Зо што е пре по рач ли во да се ста ва ат 
имп лан ти и да се пра ви ре кон струк ци ја на 
дој ка по опе ра ци ја на ра кот на дој ка та?

- Нај го ле ми от проб лем по от стра-
ну ва ње то на дој ка та и по зра че ње, 
хе мо те ра пи ја и дру ги дол го трај ни 
те ра пии е пси хо ло шки от проб лем, 
кој не ко гаш ста ну ва ду ри и пси хи ја-
три ски. Че сто па ци ен тка та на ко ја ѝ 
е от стра не та гра да та ги гу би сво јот 
со ци ја лен про фе си о на лен и сво јот 
се ксу а лен жи вот и ѝ се на ру шу ва ат 
од но си те и во се мејс тво то и во око ли-
на та. Да се ре ши и над ми не тој проб-
лем, ре кон струк ци ја та на дој ка та е 
не што што е мно гу до бро при фа те но 
од си те па ци ен ти. Има па ци ен ти што 
во оп што не са ка ат да одат на пла жа, 
па ци ен ти што има ат проб лем со над-
во реш на та про те за што ја но сат во 
град ни кот. Тој проб лем мо же да ста-
не и пси хи ја три ски, па да мо ра да се 
ле ку ва и со се ан си, ле ко ви...

Има по де ле ни мис ле ња за тоа ко га тре-
ба да се пра ви ре кон струк ци ја, вед наш по 
от стра ну ва ње то на ту мо рот или по одре де-
но вре ме. Ка ков е ва ши от став?

- Ос нов но е да се утвр ди т.н. стеј џинг, 
од нос но кол ку е на пред на та про ме на-
та во дој ка та. Во све тот се пра ват ми-
ли о ни и ми ли о ни ре кон струк ции на 
дој ки. Во за вис ност од тоа за ка ква 
про ме на, за ка ков тип ту мор се ра-
бо ти (има раз ни ти по ви ту мо ри во од-
нос на го ле ми на та, ти пот, во од нос на 
лимф ни те јаз ли) има одре де но точ ни 
про по зи ции спо ред кои смее на таа 
па ци ен тка вед наш да ѝ се на пра ви 
ре кон струк ци ја на дој ка, од нос но во 
исто вре ме ко га се от стра ну ва дој ка та 
да се ста ви и имп лант и па ци ен тка та 
да си за ми не од бол ни ца та без ни ка-
ква естет ска про ме на на неа. Тоа во 
све тот е мно гу рас про стра не то. Сло ве-
ни ја, на при мер, пред ни чи пред мно-
гу дру ги ви со ко раз ви е ни зем ји ка ко 
Гер ма ни ја и Хо лан ди ја и, со 50 от сто 
од но во о ткри е ни те слу чаи, е во деч ка 
во све тот во ед но вре ме но то от стра ну-
ва ње на ту мо рот и ста ва ње имп лант. 
Др жа ва та се ко гаш тре ба да се тру ди и 
со ин фор ма ци ја и со ус ло ви за ра на 
ди јаг но сти ка да овоз мо жи што по ра но 
и по на вре ме но откри ва ње рак на гра-
да та. Тоа го ве лам за што са мо еден 
трет ман со ци то ста ти ци мо же да чи ни 
над 20.000 евра, а са ма та опе ра ци ја 
и во др жав ни и во при ват ни бол ни ци е 
ка де-ка де по е вти на.

Со тоа пак се вра ќа ме на по ра ка та де ка 
ра но то откри ва ње на ра кот е нај важ но?

- Де фи ни тив но. Со тоа што тре ба лу-
ѓе то да би дат ин фор ми ра ни и еду ци ра-
ни, а ин фор ма ци и те да се пу шта ат што 
по че сто во ме ди у ми те. Опре ма та и ди-
јаг но сти ка та во Ма ке до ни ја се на за-
до во ли тел но ни во и ко га на тоа ќе се 

до да дат и до бра ин фор ма ци ја и еду ка-
ци ја на гра ѓа ни те, тој проб лем мо же 
мно гу да се на ма ли. За жал, де нес гра-
ни ца та од три е се ти на го ди ни, на ко ја 
по ра но тре ба ше да се на пра ви пр во то 
ехо на гра ди, се га мо ра да се спу шти 
мно гу по ни ско. Најм ла да та па ци ен тка 
со кар ци ном на дој ка во Ма ке до ни ја 
е 17-го диш на. Тоа, за жал, се страш ни 
по да то ци. Прег ле ди те мо ра да поч нат 
да се пра ват мно гу по ра но.

Ка кви про ме ни за бе ле жу ва те кај па ци-
ен ти те по опе ра ци ја та?

- Не кои па ци ен тки уште на пр ви от 
раз го вор за опе ра ци ја до а ѓа ат са ми. 
Тоа што таа па ци ен тка не ја во ди со 
се бе сво ја та ќер ка или сво јот со пруг 
зна чи де ка таа е пов ле че на во се бе, 
де ка не са ка ду ри ни тие да ја ви дат 
со луз на на ме со то од от стра не та та 
гра да. До а ѓа ат ка ко да има ат не кој 
црн об лак над сво ја та гла ва, кој не им 
доз во лу ва да функ ци о ни ра ат нор мал-
но во жи во тот. Ко га на па ци ен тка та ќе 
ѝ ги по ка же ме ре зул та ти те и ко га ќе ѝ 
об јас ни ме што се слу чу ва со опе ра ци-
ја та, ние ве ќе има ме дру га лич ност. 
Па ци ен тка та ста ну ва по зи тив на и ако 
во по че то кот ре чи си и не збо ру ва ла, 
се га е мно гу за ин те ре си ра на и има 
но ви пра ша ња за по ста ву ва ње - кол ку 
трае опе ра ци ја та, кол ку чи ни, ка ко се 
пра ви, па ба ра ат да ви дат фо то гра фии 
од па ци ен тки на кои им е на пра ве на 
ре кон струк ци ја...

Ве ќе на вто ра та кон сул та ци ја, ко га 
се до го ва ра ме за об ли кот и за во лу ме-
нот на гра да та и да ли ќе ја ре кон стру и-
ра ме и дру га та гра да за да би дат две те 
исти, тие до а ѓа ат со со пру гот.

Ко га ќе за вр ши ме со сѐ, авто мат ски 
гле да те ед на дру га же на. Са мо у ве ре-
на, со ис пра ве но др же ње вле гу ва во 
ор ди на ци ја та, со шмин ка, со фри зу ра, 
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пол на со се бе. Ток му за тоа пла стич на-
та хи рур ги ја е бла го род на на у ка и е од-
лич но при фа те на.

Има не кол ку ти по ви ре кон струк ци ја на 
дој ка по неј зи но то от стра ну ва ње - со пре-
не су ва ње тки во од друг дел од те ло то, со 
имп лан ти. Ќе ни об јас ни те ли ка ко се од лу-
чу ва кој тип ќе се ра бо ти?

- При мар на е жел ба та на па ци ен тот 
на кој хи рур гот му ги об јас ну ва си те 
ти по ви ин тер вен ции. Ин тер вен ци и те 
со ко ри сте ње на сопс тве но то тки во на 
па ци ен тот (му скул, мас но тки во, ко жа) 
се по дол ги во од нос на по ста ву ва ње-
то имп лан ти. Кај не кои па ци ен ти има 
не о прав дан страв од вгра ду ва ње то 
имп лан ти, со из го вор де ка тоа е не-
што ве штач ко, пла сти ка, си ли кон ски 
гел... Во ос но ва, ние на па ци ен тот му 

ги по ка жу ва ме ре зул та ти те - и од ин-
тер вен ци и те со не го во сопс тве но тки-
во и од тие со вгра ду ва ње имп лан ти, 
вре ме тра е ње то, комп ли ка ци и те, по 
што тој од лу чу ва што му се до па ѓа 
по ве ќе. Ме ѓу тоа, хи рур гот мо ра да ја 
прег ле да град ба та на те ло то на па ци-
ен тка та, би деј ќи не мо же те кај па ци-
ен тка од 40-50 ки ло гра ми да нај де те 
до вол но во лу мен тки во со кое ќе ѝ ја 
ре кон стру и ра те гра да та. Во тој слу чај 
нај до бро е вед наш да се из бе ре со од-
ве тен во лу мен на имп лант.

За што нај че сто се од лу чу ва ат па ци ен-
тки те - сопс тве но тки во или имп лант?

- За имп лант де фи ни тив но. Ин тер-
вен ци ја та за вгра ду ва ње имп лант е 
три па ти по кра тка, по сто пе ра тив ни от 
пер и од е мно гу по ле сен. 

Кои се нај лес ни те, а кои нај те шки те слу-
чаи за ре кон струк ци ја?

- Нај лес но е ко га има ме ин тер вен-
ци ја кај па ци ен тка опе ри ра на од кар-
ци ном што бил кај бра да ви ца та, во 
ра на фа за на по ја ва та на бо ле ста. 
То гаш на гра да та има до вол но тки во 
и кај неа вед наш ста ва ме имп лант. 
Се слу чу ва па ци ен тка да са ка ре кон-
струк ци ја и на здра ва та дој ка, од нос-
но и неј зи но зго ле му ва ње. Ста вив ме 
со од ве тен имп лант за и две те дој ки да 
би дат со ист во лу мен и фор ма.

Кај па ци ен тки кај ко ја не ма до вол но 
му скул, ко жа, тки во, а тре ба да се на-
пра ви го ле ма гра да од око лу 400-500 
ку би ци, низ мно гу мал стра ни чен рез 
го вне су ва ме имп лан тот, кој по доц на 
го пол ни ме со во да (фи зи о ло шки рас-
твор). По тоа ви шо кот во да се от стра-
ну ва, а дру га та дој ка ја по ди га ме или 
ја по пра ва ме и до би ва ме исти дој ки. 
На ре кон стру и ра на та дој ка пра ви ме 
бра да ви ца и па ци ен тка та ја ис пра ќа-
ме на те то ви ра ње, да ѝ исте то ви ра ат 
бра да ви ца. Тоа е мно гу по ед но став но 
откол ку да се пре не су ва пиг мен та ци-
ја од ко жа та на дру га та гра да. Има ме 
ста ве но имп лант за ре кон струк ци ја и 
на 73-го диш на па ци ен тка. Сѐ по ми на 
и функ ци о ни ра од лич но.

Ракотнадојкатанапа-
ѓацелагодина,патокму
порадитоатребапостоја-
нодасезборувазанего.
Врвниекспертиодпрвата
приватнаопштаболница
„Ре-Медика“иодприват-
ниијавниустановипред
истекотнаминататагодина
гопретставијаправилни-
отпристапвооткривањеи
лекувањенаовојканцери
сезаложијасвесностаза
опасноститештоследува-
атсоовазаболување,но
иможноститезаправилно
лекувањенапациентитеда
гиодржуваатцелагодина

Зошто„за“ре конструкција
надојкапооперација

Д-РОГЊЕНДАСКАЛОВ,ПЛАСТИЧЕНХИРУРГ
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ОДМОР 
- До ил ка та мо ра да си обез бе ди до-

во лен број ча со ви за од мор, би деј ќи 
умо рот е не при ја тел на до е ње то.

КАЛОРИСКИ ВНЕС 
- Мај ка та што дои се спо ре ду ва со 

те жок фи зич ки ра бот ник или ма ра-
то нец. Тоа зна чи де ка соз да ва ње то 
мле ко ба ра до пол ни те лен ка ло ри-
ски внес. До ил ки те про сеч но днев но 
тре ба да вне сат плус 500 ки ло ка ло-
рии, или вкуп но днев но да вне сат од 
2.500 до 2.800 ки ло ка ло рии, рас по-
ре де ни во пет обро ци. Тие тре ба да 
би дат: по ја док, ру чек, ужи на, ве че ра 
и оброк во те кот на но ќта (мле ко то 
се соз да ва во те кот на 24 ча са, по-
сто ја но).

- Ко ли чес тво то на теч но сти исто та-
ка тре ба да би де зго ле ме но, но не 
по ве ќе од 2-3 ли три на ден, би деј-
ќи по го лем внес на теч но сти ќе има 
спро ти вен ефект во од нос на ко ли-

чес тво то соз да де-
но мле ко.

- До ил ка та не ма по тре ба да ги 
брои вне се ни те ка ло рии и ли три теч-
ност, ту ку да се пот пре на сопс тве но-
то чув ство на глад и жед.

ИЗБОР НА ХРАНА 
- За вре ме на до е ње то не е по-
треб на не ко ја по го ле ма про ме-

на во во о би ча е на та здра ва 
ис хра на. При из бо рот на 
хра на нај важ но е се којд-

нев но да се вне су ва 
хра на од си те 5 гру пи 

жи тар ки, овош је, зе-
лен чук, ме-

со и млеч ни про из во ди.
- Ако мај ка та за бе ле жи де ка при 

кон су ми ра ње одре де ни ви до ви хра-
на до ен че то има по ве ќе изра зе ни 
гр че ви, ед но став но тре ба да ја из-
бег ну ва за не кое вре ме, ка ко и да 
ги из бег ну ва про из во ди те што мо жат 
да го про ме нат ми ри сот на мле ко то 
(лук, кро мид).

- Кон су ми ра ње то по го ле мо ко ли-
чес тво крав јо мле ко за мај ка та да 
има по ве ќе мле ко е заб лу да. Ду ри 
се га се пре по ра чу ва до ил ка та да ги 
из бег ну ва крав јо то мле ко и дру ги 
алер ге ни (чо ко ла да, ци тру си, ја тка-
сти пло до ви) ако де те то по ка жу ва 
ато пи ска кон сти ту ци ја или има се-
меј на исто ри ја за ато пи ја.

- Тре ба да се знае де ка не по стои 
сла бо и ја ко мле ко, ту ку ко ли чес тве-
но мал ку или мно гу мле ко. Со ста вот 
на мај чи но то мле ко е стан дар ден 
(има раз ли ка ме ѓу ко ло струм, по чет-
но и зре ло мле ко). Ова не ва жи ако 
ста ну ва збор за ек стре мен де фи цит 
во ис хра на та на мај ка та.

- Мул ти ви та мин ски те пре па ра ти 
што ги зе ма ла мај ка та во те кот на 
бре ме но ста мо же да про дол жи да ги 
зе ма. 

- Пу ше ње то и ал ко хо лот не се пре-
по ра чу ва ат за вре ме на до е ње то, но 
ча ша пи во или ви но по вре ме но, по 
до е ње то, не тре ба да прет ста ву ва 
проб лем. 

Ако мај ка та не мо же да се отка же 
од пу ше ње то, тре ба до ма кси мум да 
го на ма ли и да не пу ши ба рем еден 
час пред до е ње то.

- До ил ка та мо же да зе ма ле ко ви 
са мо по кон сул та ци ја со ле кар.

- Здра ви от на чин на жи вот и ис хра-
на на до ил ки те ќе обез бе ди до вол но и 
до бро мле ко за бе бе то, за не го во то до-
бро фи зич ко и пси хич ко раз ви ва ње.

Исхраназавреме
надоењето

Приизборотнахрананајважно
есекојдневнодасевнесува

хранаодсите5групижитарки,
овошје,зеленчук,месои

млечнипроизводи
Прим.д-рЛидијаСпасова,

педијатарка
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Мајчинотомлекоенајдобратаприроднахраназановороденчето,
адоењетогиподобрувапсихичкотоифизичкотоздравјенадетето
инамајката.Оттамусенаметнуваатимногупрашањаидилеми
кајдоилкитеповрзаниисоквалитетотисоквантитетотнанивната
исхрана.Прим.д-рЛидијаСпасова,педијатаркаво„Ре-Медика“,
сосоветиимпомаганамајкитевопериодотнадоењето







28 РЕВИТА | април 2015

ВО
Ф
О
КУ
СО

Т

Рам но ста па ло е тер мин 
кој се ко ри сти за да се 
опи ше спу ште ни от свод 
на ста па ло то. Ме ди цин-
ски тер ми нот за не го e 

пес пла но вал гус (pes planovalgus). 
Д-р Ди ми тар Споа, ор то пед ски хи-
рург во „Ре-Ме ди ка“, об јас ну ва де-
ка по сто јат раз лич ни сте пе ни на 
„спу ште ност“ и иа ко, не си те рам ни 
ста па ла се проб ле ма тич ни, ко га се 
бол ни мо же да пре диз ви ка ат зна чи-
тел на не при јат ност и огра ни чу ва ња. 
Тој ги об јас ну ва и хи рур шки те трет-
ма ни за рам ни ста па ла, ка ко и не-
о пе ра тив ни те. Д-р Споа е единс твен 
хи рург во Ма ке до ни ја кој ја ра бо ти 
хи рур шка та тех ни ка про стоп ар тро е-
ре зис, нај мо дер на и нај ед но став на 
по стап ка за ре ша ва ње на рам ни те 
ста па ла, нај че сто со ме та лен имп-
лант. 

- По сто јат два ви да рам ни ста па ла 
- фле кси бил ни (мо бил ни) и ри гид ни 
(твр ди). Фле кси бил но то рам но ста-
па ло е ела стич но и при дви же ње го 
спу шта сво дот и по втор но го соз да-
ва ко га не ма те жи на на ста па ло то. 
Спро тив но на тоа, цвр сти те рам ни 
ста па ла се „заг ла ву ва ат“ во рам на 
по зи ци ја без ог лед на тоа да ли по-
стои или не при ти со кот врз ста па ло-
то - об јас ну ва д-р Споа.

Во за вис ност од це ло куп но то 
здрав је, симп то ми те и се ри оз но ста 
на рам но то ста па ло, со стој ба та мо-
же да се ле ку ва кон зер ва тив но или 
со опе ра ци ја.

Хирургијана
рамнистапала
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ОПЕРАЦИЈА НА  
РАМНИ СТАПАЛА – ФУТ ЛИФТИНГ

Опе ра ци и те кои по сто јат за ле ку-
ва ње на рам ни те ста па ла, об јас ну ва 
д-р Споа, се по де ле ни на три ви да: 
по стап ки врз ме ки те тки ва, врз ко-
ски те и ко ске на фу зи ја. Во за вис ност 
од те жи на та на де фор ми те тот на 
рам но то ста па ло, од во зра ста на ли-
це то, ка ко и од фле кси бил но ста или 
ри гид но ста на ста па ло то се вр ши 
ком би на ци ја на ви до ви те по стап ки.

- За фле кси бил ни рам ни ста па ла, 
опе ра ци ја та е на со че на кон одр-
жу ва ње на дви же ње то на но га та и 
вра ќа ње то на сво дот на ста па ло то. 
Нај че сто ова мо же да вклу чи те тив-
ни по пра вки во вна треш но ста на 
ста па ло то за да се за јак не глав на та 
те ти ва ко ја го за те га сво дот. Со цвр-
сти рам ни ста па ла, опе ра ци ја та се 
фо ку си ра на вра ќа ње на об ли кот на 
ста па ло то пре ку по стап ки при кои се 
ели ми ни ра одре де но дви же ње та ка-
на ре че ни ар тро де зи на ста па ло то – 
ве ли до кто рот.

ТЕТИВНИ ТРАНСФЕРИ И АУГМЕНТАЦИИ

Kaj рам ни те ста па ла по стои те ти ва 
во вна треш но ста на ста па ло то ко ја че-
сто мо же да ос лаб не или да се по вре-
ди. Оваа те ти ва се на ре ку ва зад на ти-
би ја ла те ти ва, ко ја е глав на под др шка 
на сво дот на ста па ло то. Очиг лед но, се-
ко ја про ме на на оваа те ти ва мо же да 
пре диз ви ка ко лапс на ар ку сот. 

Не кои лу ѓе, ве ли на ши от со го вор-
ник, има ат ге нет ски не е фи кас на те-
ти ва, а тоа мо же да би де слу чај кај 
пом ла ди те лу ѓе. 

- Во по лес ни слу чаи, ка ко што се не-
комп лет ни рас це пи на зад на та ти би-
јал на те ти ва, мо же да се по пра ват за 
да се вра ти на сво ја та си ла. Акут на та 
руп ту ра (ки не ње) на те ти ва та мо же 
пр венс тве но да се по пра ви.          >>

Возависностодцелокупнотоздравјенапациентот,симп-
томитеисериозностанарамнотостапало,состојбата
можедаселекуваконзервативноилисооперација.
Најмодернаинаједноставнапостапказанеговореша-
вањееоперацијаштовклучувапоставувањеимплант,а
„Ре-Медика“еединственаустановавоземјававокојасе
работихируршкататехникапростопартроерезис

Сововедувањетонамини-
малноинвазивнатахирургија,

оперативнотолекувањена
рамнитестапаластаналеснои

ефикасно
Д-рДимитарСпоа,
ортопедскихирург
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Со ин тер вен ци ја че сто зад на та ти-
би јал на те ти ва е до пол не та со транс-
фер на со сед на та те ти ва за да се 
обез бе ди и си ла и кон ти ну и тет. Во 
по ве ќе то слу чаи на овој тип на хи-
рур ги ја до а ѓа че сто до ком би на ци ја 
со дру ги ко ске ни про це ду ри за да се 
вра ти стру кту ра та и рам но те жа та на 
ста па ло то - ве ли д-р Споа.

ТЕХНИКА - ПРОСТОП АРТРОЕРЕЗИС

Нај мо дер на и нај ед но став на по-
стап ка за ре ша ва ње на рам ни те 
ста па ла е опе ра ци ја, ко ја вклу чу ва 
по ста ву ва ње на ме та лен имп лант 
(нај че сто) на рас крс ни ца та по ме ѓу 
не кол ку ко ски (та лу сот и кал ка не у-
сот). Оваа хи рур шка тех ни ка е ми ни-
мал но ин ва зив на. 

- Се ко ри сти пер ку тан при стап со 
ми ни ма лен рез. Се по ста ву ва во дич 
во т.н. тар за лен ту нел и во не го се 
по ста ву ва имп лант кој ја ими ти ра 
зглоб на та ана то ми ја. Има по ве ќе 
ди мен зии на имп лан тот и во за вис-
ност од де фор ми те тот се имп лан ти-
ра со од вет на та број ка. Имп лан тот 
про стоп (ProStop) има ко нус на фор-
ма и со од вет на ела стич ност ко ја 
обез бе ду ва од ли чен ко скен кон такт. 
Се ра бо ти под C-arm (ренд ген) апа-
рат кој го во ди хи рур гот за вре ме 
на опе ра ци ја та. Овој имп лант пре-

диз ви ку ва фи зич ка бло ка да што ќе 
спре чи по на та мо шен ко лапс на сво-
дот. Тоа е единс тве на та ми ни мал но 
ин ва зив на по стап ка ко ја обез бе ду-
ва де фи ни тив на ко рек ци ја на ста-
па ло то без ко ске ни опе ра ции кои 
ба ра ат го ле ма ин тра хос пи тал на и 
по сто пе ра тив на ан га жи ра ност – об-
јас ну ва на ши от со го вор ник. 

По стап ка та е ин ди ци ра на са мо за 
мо бил ни и фле кси бил ни ста па ла, и 
не тре ба да се ко ри сти кај цвр сти, 
ри гид ни рам ни ста па ла. Оваа по-
стап ка е по до бра за пом ла ди па ци-
ен ти со фле кси бил ни рам ни ста па ла, 
ка де што ко ске но то усог ла су ва ње 
уште се раз ви ва, та ка што мо же да 
се прис по со би за да функ ци о ни ра во 
по до бра по зи ци ја.

АНЕСТЕЗИЈА И РИЗИЦИ

Овој тип на хи рур ги ја се из ве ду ва 
и ка ко ам бу лант ска хи рур ги ја и ка ко 
бол нич ка хи рур ги ја во за вис ност од 
обе мот на ра бо та та ко ја е по треб-
на. По че сто хи рур ги ја та се из ве ду ва 
под ре ги о нал на, спи нал на или оп шта 
ане сте зи ја – ве ли до кто рот. 

Ка ко и се ко ја опе ра ци ја и оваа 
има оп шти ри зи ци. По ра ди ми ни-
мал на та ин ва зив ност и ри зи ци те се 
све де ни на ми ни мум. 

- Со во ве ду ва ње то на овој тип на 

опе ра ци ја, хи рур шко то ле ку ва ње на 
рам ни те ста па ла ста на лес но и ефи-
кас но – истак ну ва д-р Споа. 
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Симптомина
рамнистапала
Рамните стапала, вели д-р

Споа,може да се прикажат со
различни симптоми - од лесни
до тешки. Степенот на спуште-
ностнеесекогашвоврскасо
степенотнасимптомите.Паци-
ентитеможедасежалатнабол-
ка на самиот лак на стапалото
или болка во петицата, од над-
ворешнаилипакодвнатрешна
страна. Најчесто постои болка
нанадворешнатастрананаста-
палото.
- Општо земено, пациентите

имаатболкаприактивност,ка-
ко што се одење или трчање.
Болкатаможедабиде длабока
ивоеднаточкаилидабидеге-
нерализирана, распространета.
Иритацијата од чевли може да
предизвика црвенило и оток –
велид-рСпоа.

Причинизарамнистапала
По сто јат раз лич ни при чи ни за рам ни ста па ла. Тие мо же да би дат ге нет ски или стек на ти кои се раз ви ва ат со 

те кот на вре ме то. Раз лич ни по вре ди мо же да до ве дат до рам ни ста па ла. Те тив ни проб ле ми и ар три тис мо же да 
до ве дат до рам ни ста па ла. 

Цвр сти те или ри гид ни те рам ни ста па ла мо же да се стек нат од бо ле ста на ре че на тар зал на ко а ли ци ја, ка-
де што ко ски те во еден дел на ста па ло то се ге нет ски спло те ни или за ед но срас на ти. 
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BlokMAX
200 mg филм-обложени таблети

BlokMAX forte
400 mg филм-обложени таблети

Пред употреба внимателно да се прочита упатството!
За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот консултирајте се со Вашиот лекар или фармацевт.

BlokMAX
200 mg филм-обложени таблети

BlokMAX forte
400 mg филм-обложени таблети
BlokMAX for kids
100 mg/5ml перорална суспензија

ревматски болки
главоболка болка во грбот мускулни болки

забоболка

 - Да се про пи шат орал ни ан ти инф ла ма тор ни ле ко ви 
што се ко рис ни за зна чи тел но на ма лу ва ње на бол ка та 
и вос па ле ни е то. 

- Фи зи кал на те ра пи ја, при што фи зи о те ра пе втот мо-
же да ко ри сти ул траз вук или дру ги тех ни ки за да го 
на ма ли вос па ле ни е то. Исто та ка, мо же да обу чи ка ко 
пра вил но да се дви жат но зе те и ста па ла та и ка ко да се 
за јак нат сла би те но зе и ста па ла, и ка ко да се за јак не 
му ску ла ту ра та ко ја мо же да по мог не за да се спре чи 
по на та мош ни от ко лапс на сво дот на ста па ло то.

- Да се пре пи шат за штит ни пер ни чи ња со кои ќе се 
до ве де до амор ти зи ра ње на де ло ви те на ко ски те кои 
ста ну ва ат вид ли ви на дно то на но га та, ка ко ефи ка сен 
ме тод за спре чу ва ње ме ха нич ка ири та ци ја од обу вки те.

- Мо же да се ап ли ци ра кор ти зон ска ин јек ци ја, ко ја 
е мо ќен ан ти вос па ли те лен лек што се ко ри сти за бр-
зо на ма лу ва ње на бол ка та по вр за на со вос па ле ни е-
то. Кор ти зон ски те ле ко ви мо же да би дат иск лу чи тел но 
ефи кас ни во олес ну ва ње на симп то ми те на рам ни те 
ста па ла, но не ма да ја по пра ват ко ске на та стру кту ра. 

ВО
Ф
О
КУ
СО

Т

Когадасе
баратретман?

Во о би ча е ни при чи ни 
за па ци ен ти те кои ба-
ра ат трет ман се: бол ка 
при оде ње или спорт-
ски актив но сти, те шко-
тии при но се ње обу вки, 
ото ци или за бе ле жи тел-
ни про ме ни во изг ле дот 
на ста па ло то.

Неоперативнитретманизарамнистапала
Не хи рур шки те трет ма ни за рам ни ста па ла 

се све ду ва ат на на ма лу ва ње или ре ша ва ње 
на симп то ми те ка ко, на при мер, бол ка та. Ед-
но став ни трет ма ни што па ци ен ти те мо жат са-
ми да ги на пра ват се: 

- Да но сат со од вет ни ана том ски или ор то-
пед ски чев ли

- Да ко ри стат вло шки со под др шка на сво дот 
на ста па ло то

- Да ги из ме нат се којд нев ни те актив но сти 
што пре диз ви ку ва ат бол ка

- Да ја на ма лат те лес на та те жи на

Другинехируршкитретмани
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Бо ле сти те на но сот и па ра на-
зал ни те си ну си со чи ну ва ат 
го лем про цент на слу чаи во 
пра кти ка та на до кто рот ото-
ри но ла рин го лог. Нај че сти 

бо ле сти на но сот и си ну си те, об јас ну ва 
д-р Вес на Пе тре ска-Ду ков ска, ОРЛ-хи-
рург, се акут но то и хро нич но вос па ле-
ние, алер ги ски те про ме ни на нос на та 
ли га ви ца (алер ги ски ри ни тис), хи пер-
тро фи ја на нос ни те школ ки, ен до на зал-
на та по ли по за, кр ва ве ње, де ви ја ци ја 
и де фор ма ци ја на на зал ни от сеп тум. 
Таа ги об јас ну ва пред но сти те на ен до-
скоп ски те ин тер вен ции (со по мош на 
оп тич ки ин стру мен ти без да се пра ви 
кла си чен опе ра ти вен рез), ка ко и тоа 
ко га исти те се при ме ну ва ат. 

- Стан дард ни ди јаг но стич ки ме то-
ди прет ста ву ва ат пред на та и зад на та 
ри но ско пи ја, ен до ско пи ја на нос на та 
шуп ли на и осо бе но комп ју те ри зи ра-
на та то мо гра фи ја (КТ), ко ја де не ска 
по ста ви стан дард во при ста пот кон 
бо ле сти те на но сот и си ну си те. Ние не 
тре ба да за бо ра ви ме де ка не по стои 
ус пе шен хи рур шки трет ман без до бра 
ди јаг но за - ве ли д-р Пе тре ска-Ду ков ска.

На овој на чин, об јас ну ва таа, јас но 

се одре ду ва ста ту сот на му ко за та, ко ја 
прет ста ву ва пој дов на точ ка на мо жен 
па то ло шки про цес (во фор ма на ин фек-
ци ја, по ли по за, де фор ми те ти, вро де ни 
ано ма лии, бе ниг ни или ма лиг ни изра-
сто ци, кр ва ве ње, се кре ти и сл.). 

КОГА СЕ ПРИМЕНУВА?

- Функ ци о нал на та ен до скоп ска хи-
рур ги ја има при ме на во опе ра ци и те 
на нос на та пре гра да ко га има от ста-
пу ва ње или де ви ја ци ја на изоб ли чен 
дел од нос на та ре гра да со ми ни мал на 
му коз на ин ци зи ја,за ед но со ла сер ска 
ен до скоп ска ре дук ци ја на хи пер тро фи-
ра ни те нос ни школ ки, со што се овоз-
мо жу ва бр зо из ле ку ва ње на па ци ен тот 
со кра тко роч но за др жу ва ње во бол ни-
ца по опе ра ци ја та – ве ли д-р Пе тре ска-
Ду ков ска.

Нај го ле ма при ме на оваа ми ни мал-
но ин ва зив на ме то да има во опе ра-
тив ни от трет ман на нос но-си нус на та 
по ли по за. По ли пи те се ме ки бе ниг ни 
фор ма ции, кои се фор ми ра ат од му-
ко за та, а ка ко пос ле ди ца на инф ла ма-
тор ни от, вос па ли те лен про цес. По стои 
очиг лед на вр ска по ме ѓу фор ми ра ње 

Ендоскопскиоперации
наносотисинусите

О
РЛ
-Х
И
РУ
РГ
И
ЈА

Функционалнаендоскопскаси-
нус-хирургијазаситеделовина
носотипараназалнитесинуси

соминималнахируршкаинтер-
венцијазафаќаширокдијапа-
зонболести,вокоиовојметод

сѐуштеенеспоредлив
Д-рВеснаПетреска-Дуковска,

ОРЛ-хирург
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на по ли по за та и раз ни хро нич ни рес пи ра тор ни бо ле сти (аст-
ма), ас пи рин-не то ле ран ци ја и не сте ро ид ни инф ла ма тор ни 
ле ко ви-НСАИЛ, ци стич на фи бро за, син дром на ци ли јар на 
ди ски не зи ја, хро ни чен алер ги ски и не а лер ги ски си ну си тис, 
алер ги ски и га би чен си ну си тис.

- Симп то ми на на зал на по ли по за се зат нат нос и те шко тии 
при ди ше ње то пре ку нос (ед на или две те стра ни), зго ле ме-
на се кре ци ја од но сот, де лум но или це лос но гу бе ње на чув-
ство то за ми рис, ‘рче ње, по вре ме ни гла во бол ки и че сти те 
си нус-ин фек ции. Проб ле ми те се вло шу ва ат во пер и о ди на 
алер ги ска ири та ци ја или ин фек ци ја на гор ни те диш ни па ти-
шта. Бол ка та и по вре ме на по ја ва на су кр ви чав се крет или 
чи ста крв зна чи сом не ва ње де ка не ста ну ва збор за по ли-
по за, од нос но за ту мор во ре ги о нот на нос на та шуп ли на или 
окол ни те ана том ски стру кту ри - об јас ну ва до ктор ка та.

ПРЕДНОСТИ

Кла сич ни от хи рур шки за фат за от стра ну ва ње по ли пи низ 
но сот (polypectomia) под кон тро ла на око то во по ве ќе то слу-
чаи до ве ду ва до по до бру ва ње на симп то ми те, би деј ќи про-
цен тот на ре лапс (по вто ру ва ње) е иск лу чи тел но ви сок, но не 
прет ста ву ва це лос но ре ша ва ње на проб ле мот. 

- Ен до скоп ска та хи рур ги ја ни овоз мо жу ва да се обез бе ди 
комп лет на ви зу а ли за ци ја на вна треш но ста на нос на та шуп-
ли на, при стап до си те нос ни си ну си со ми ни мал на ин ва зив-
ност. Про цен тот на по вто ру ва ње на на зал на по ли по за е зна-
чи тел но по ни зок, бол нич ки от пре стој се скра ту ва на 24 ча са. 
Важ но ста на функ ци о нал на ен до скоп ска си нус-хи рур ги ја, во 
при лог на спо ме на ти те мож но сти, за си те де ло ви на но сот и 
па ра на зал ни те си ну си со ми ни мал на хи рур шка ин тер вен ци-
ја за фа ќа ши рок ди ја па зон на бо ле сти, во кои овој ме тод сѐ 
уште е нес по ред лив – ве ли до ктор ка та. 

Му ко це ли се бе ниг ни изра сто ци кои се ја ву ва ат ка ко ре-
зул тат на зат на тост на си нус ни те отво ри и оне воз мо же на 
дре на жа и нив но праз не ње. Нив но то по тек ло нај че сто е по-
вр за но со алер гии, хро нич ни вос па ле ни ја, по вре да и не кои 
хи рур шки за фа ти. Со др жи на та во рам ки те на овие стру кту ри 
глав но е сте рил на, но мо жат да би дат ин фи ци ра ни, па по-
тоа се раз ви ва гној на ин фек ци ја. Неј зи ни от раст мо же да 
из вр ши при ти сок врз ѕи до ви те на си нус ни те ко ски и во не-
кои слу чаи да до ве де до нив но уни шту ва ње и екс пан зи ја на 
окол ни те стру кту ри. 

- Ен до скоп ска та хи рур ги ја овоз мо жу ва со транс на за лен 
при стап от стра ну ва ње на овие про ме ни и обез бе ду ва ње 
до бра вен ти ла ци ја на си ну си те, што е пре дус лов за бр зо за-
креп ну ва ње – ве ли на ша та со го вор нич ка.

Исто та ка, ту ѓи те те ла ло ка ли зи ра ни во но сот и па ра на зал-
ни те си ну си спа ѓа ат во рам ки те на оп се гот на овој ме тод. Ту-
ѓи те те ла во но сот и си ну си те кај де ца та обич но се де ло ви од 
играч ки, пла стич ни мо ни стри, но кти, за вр тки, ме шун каст зе-
лен чук, жи то и пчен ка, сон чог лед, до де ка пак кај во зрас ни те 
обич но се ри но ли ти (ту ѓи те ла пре диз ви ка ни од та ло же ње на 
кал ци у мо ви и маг не зи у мо ви со ли око лу ту ѓо то те ло), де ло ви 

на заб ни имп лан ти или сто ма то ло шки ала тки кои за вре ме 
на ин тер вен ци и те слу чај но влег ле во ма кси лар ни от си нус.

- Функ ци о нал на ен до скоп ска хи рур ги ја на но сот и си ну-
си те е ме тод на из бор и во дру ги, до не ка де, не тол ку че сти 
па то ло шки со стој би, ка ко што се ту мо ри (пр венс тве но ди јаг-
но сти ка и би оп си ја со хи сто па то ло шка ве ри фи ка ци ја), хо а-
нал на атре зи ја, де ком пре си ја на ор би та та и оп тич ки от нерв, 
ли квор фи сту ла, ме ни ко ен це фа ло ке ли, хи рур ги ја и комп ли-
ка ции од за пу ше ни солз ни жлез ди и нив ни те из вод ни ка на ли 
– об јас ну ва д-р Пе тре ска-Ду ков ска.

Хи рур ги ја та (FESS) се вр ши со по мош на оп тич ки ин стру-
мен ти кои се ма кси мал но прис по со бе ни за из ве ду ва ње на 
овие опе ра ции. Се ко ри стат и но ви те тех но ло гии ка ко ла се-
ри, шеј ве ри кои со сво ја та ми ни мал на ин ва зив ност овоз мо-
жу ва ат комп лет но из ле ку ва ње на па ци ен тот со ми ни мал на 
тра у ма.

- Важ но е да се по тен ци ра де ка со ен до скоп ски от транс на-
за лен при стап се овоз мо жи трет ман на бо ле сти те на но сот и 
па ра на зал ни те си ну си и до оние нив ни стру кту ри кои во ера-
та пред да се ко ри стат ен до ско пи и спе ци фич ни ин стру мен ти 
не беа до стап ни. Со со од вет на пре до пе ра тив на под го то вка, 
до бра ане сте зи ја, кон тро ла на крв ни от при ти сок за вре ме 
на опе ра ци ја та, пре ци зен и до бро еду ци ран ка дар за ра бо-
та, кр ва ве ње то е ми ни ми зи ра но, а гу бе ње то крв е све де но 
на ми ни мум – об јас ну ва до ктор ка та.

По ин тер вен ци ја та, тре ти от по сто пе ра ти вен ден се от стра-
ну ва ат на зал ни те там по ни и па ци ен тот се вра ќа на нор мал-
ни те жи вот ни актив но сти. Кон тро ли те на ло кал ни от на од се 
за дол жи тел ни и се спро ве ду ва ат ен до скоп ски во ин тер ва ли 
утвр де ни од хи рур гот.
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ЈАЕндоскопскатахирургијаовозможува

комплетнавизуализацијанавнатрешно-
стананоснатапразнина,пристапдосите
носнисинусисоминималнаинвазивност.
Болничкиотпрестојсескратувана24часа



34 РЕВИТА | април 2015
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АВ
ЈЕ Ал ко хо лот е нај го ле ми от не-

при ја тел на цр ни от дроб, 
кој мо же да до ве де и до 
не го во комп лет но уни-
шту ва ње, ка ко и на це-

ли от чо веч ки ор га ни зам. Не по стои 
кле тка во ор га низ мот врз ко ја не 
вли јае овој отров. Дол го трај но то и 
пре ку мер но пи е ње ал ко хол е ед на 
од глав ни те при чи ни за раз вој на бо-
лест на цр ни от дроб.

Иа ко ал ко хо лот е ди ре ктен отров 
за цр ни от дроб, ал ко хо лен хе па-
титисис и ци ро за не се раз ви ва ат кај 
си те па ци ен ти што го кон су ми ра ат.

Об јас ну ва ње то за ова, ве ли д-р Ви-
о ле та Хри сто ва-Ја ниќ, ин тер нис тка 
во „Ре-Ме ди ка“, е де ка за оште ту ва-
ње на цр ни от дроб вли ја ат по ве ќе 
фа кто ри: по лот, ис хра на та, ге не тич-
ки те фа кто ри, кол ку вре ме се пие и 
кол ку се пие...

ФАКТОРИ

По лот е ва жен фа ктор, ве ли до ктор-
ка та, би деј ќи же ни те се по о сет ли ви 

и на по ма ли ко ли чес тва ал ко хол 
и по че сто има ат тен ден ци ја за 
вло шу ва ње на бо ле ста. 

Нас лед ни те фа кто ри игра ат 
важ на уло га, пред сѐ, во бр зи-
на та на ели ми на ци ја на ал ко-

хо лот од ор га низ-
мот, за ви сен од 

ен зи ми те.
И с -

хра на та 
вли јае 
т а  к а 
ш т о 
п р о -
те ин-

ски  от 
н е  д о -
стиг ги 
п о  те н -
ц и  р а 

отров ни те вли ја-
ни ја и својс тва на ал ко хо лот. До 

одре ден сте пен, ква ли тет на хра на 
мо же да го зaшти ти цр ни от дроб.

НАЈРИЗИЧНИ КАТЕГОРИИ

Ри зи кот од цр но дроб на бо лест е 
по го лем кај зго е ни ал ко хо ли ча ри и 

Алкохолот
отровза
црниотдроб

Променитепредизвика-
ниодалкохолможедасе
манифестираатпрекутри
форми:замастувањена
црниотдроб,алкохоленхе-
патитисицирозанацрниот
дроб(трајнооштетување)
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пу ша чи.
Кај ал ко хо ли ча ри со ви рус на хе па-

титис Ц оште ту ва ње то на цр ни от дроб 
се ја ву ва и со пи е ње по мал ку ал ко хол. 

- Ал ко хо лот не мо же да се скла ди ра 
во ор га низ мот, ту ку се пре ра бо ту ва 
во цр ни от дроб пре ку ен зи ми. Тие 
ен зи ми, пре ку пре ра бо тка на ал ко-
хо лот, до ве ду ва ат до соз да ва ње на 
то ксич ни те про те и ни, кои пре диз ви-
ку ва ат изу ми ра ње на цр но дроб на та 
кле тка - ве ли д-р Хри сто ва-Ја ниќ.

ТРИ ФОРМИ НА ЗАБОЛУВАЊЕ

Про ме ни те пре диз ви ка ни од ал ко-
хол мо же да се ма ни фе сти ра ат пре ку 
три фор ми: за ма сту ва ње на цр ни от 
дроб, ал ко хо лен хе па титис и ци ро за 
на цр ни от дроб (трај но оште ту ва ње).

ЗАМАСТУВАЊЕ
За ма сту ва ње то се сме та за по чет-

на про ме на на бо ле ста без трај ни 
оште ту ва ња. За ма стен црн дроб има-

ме кај по ве ќе од 90 от сто од па ци ен-
ти те што по долг пер и од пи е ле ал ко-
хол. Тоа е нај чест об лик на ал ко хол на 
бо лест и во о би ча е но е без симп то ми 
или, пак, се ма ни фе сти ра со за мор 
или та па бол ка под дес ни от ре брен 
лак. До кол ку па ци ен тот про дол жи да 
пие, за ма сту ва ње то мо же да пре ми-
не во ци ро за. За ма сте ни от црн дроб 
мо же да би де ре вер зи бил на по ја ва 
по ап сти нен ци ја од ал ко хол, од нос но 
по пре кин на вне су ва ње то ал ко хол, 
цр ни от дроб мо же да се вра ти во нор-
мал на со стој ба за не кол ку не де ли.

АЛКОХОЛЕНХЕПАТИТИС
Овој хе па титис прет ста ву ва вло-

шу ва ње на бо ле ста, ко ја се ја ву ва 
при пи е ње го ле мо ко ли чес тво ал-
ко хол или при по втор но пи е ње по 
ап сти нен ци ја. Прог но за та за овој 
хе па титис е се ри оз на, а про цен тот 
на смрт ност ви сок. Симп то ми те, об-
јас ну ва на ша та со го вор нич ка, се 
сла бост, тре ска, га де ње, по вра ќа ње, 
про лив, по не ко гаш по жол ту ва ње на 
ко жа та и ли га ви ци, тем пе ра ту ра, теч-
ност во сто ма кот (ас цит), а мо же да 
на ста не и цр но дроб на или бу бреж на 
сла бост. По ло ви на од овие па ци ен ти 
ве ќе има ат ци ро за, а кај пре о ста на-
ти те мо же да се раз вие.

ЦИРОЗА
Таа е трај но оште ту ва ње на цр ни-

от дроб, при што тој се сма лу ва, се 
соз да ва сврз но тки во (луз ни) и ја гу-
би функ ци ја та. Ци ро за та од ал ко хол 
не се раз ли ку ва од ци ро за од дру га 
при чи на. 

За бо лу ва ње то мо же да би де без 
симп то ми или да се ја ват симп то ми 

ка ко комп ли ка ци ја од ци ро за та: со-
би ра ње теч ност во сто ма кот, кр ва-
ве ње од про ши ре ни крв ни са до ви 
на хра но про во дот, мо зоч ни или бу-
бреж ни, не вро ло шки, кар ди о ва ску-
лар ни, рес пи ра тор ни и хе ма то ло шки 
на ру шу ва ња. Ка ко и кај си те ци ро зи, 
та ка и кај оваа, има зго ле мен ри зик 
за раз вој на кар ци ном на цр ни от 
дроб.

Алкохолотнеможедасескла-
диравоорганизмот,тукусе
преработувавоцрниотдроб
прекуензими.Овиеензими,
прекупреработканаалкохо-
лот,доведуваатдосоздавање
натоксичнитепротеини,кои

предизвикуваатизумирањена
црнодробнатаклетка

Д-рВиолетаХристова-Јаниќ,
специјалисткапо

интернамедицина
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Колкавоколичество
алкохолпредизвикува
цироза

Се којд нев но то пи е ње ал ко хол е 
мно гу по о пас но од по вре ме но то. 
Кол ку вре ме е по треб но за да се 
раз вие цр но дроб на бо лест за ви-
си од тоа кол ку се пие.

На при мер, 10 гра ма ета нол 
или чист ал ко хол има во 330 ми-
ли ли три пи во или 100 ми ли ли-
три ви но. Цр но дроб на бо лест кај 
ма жи те ќе се по ја ви со зе ма ње 
по ве ќе од 60-80 гра ма ета нол 
днев но во пер и од од око лу 8-10 
го ди ни, до де ка кај же ни те со при-
ма ње 20-40 гра ма ета нол на ден. 
Вне су ва ње то на по ве ќе од 160 
гра ма ета нол днев но да ва 25 
па ти по го лем ри зик за раз вој на 
ци ро за. Со пи е ње на са мо 20-50 
гра ма ета нол на ден кај па ци ен ти 
со хе па титис Ц се зго ле му ва ри зи-
кот за по ја ва на ци ро за.

Приб лиж но ци ро за ќе се раз-
вие ако се пие по око лу еден ли-
тар ви но на ден во те кот на 20 
го ди ни.

Одпрегледдотрансплантација
 
Лабораторискикајпациентотможедаимапокаченивредностина

црнодробнитеензими(АСТ,АЛТ,ГГТ).Припонапреднатооштетување
иманамаленивредностинаалбумини,нарушувањевозгрутчувањето
накрвта,покаченивредностинабилирубини,слабокрвност...
Колкуеоштетенцрниотдробможедасепроценисоехотомограф-

скипреглед.
-Лекувањетоеапстиненцијаодалкохолијадењесоодветнависоко-

калоричнаисхрана.Одреденилековигоподобруваатпреживувањето
напациентитесоалкохоленхепатитисицироза,аистовременоивли-
јаатнаспречувањенакомпликациите-објаснувадокторката.
Трансплантацијанацрндробсеправисамопоапстиненција,бидеј-

ќипациентитемногулеснопакмусевраќаатнаалкохолот.
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На ру шу ва ња та од ау-
ти сти чен спе ктар се 
син дро ми во од не су-
ва ње то, при чи не ти од 
би о ло шко опре де ле но 

на ру шу ва ње во раз во јот и се ја ву-
ва ат во пр ви те три го ди ни од жи во-
тот. Пре теж но нај за сег на ти об ла сти 
се оние што се од не су ва ат на проб-
ле ми во со ци јал на та ин те рак ци ја 
на де те то со око ли на та. Тоа, об јас-
ну ва прим. д-р Ме ри Бо шков ска, 
пси хи ја тар ка во „Ре-Ме ди ка“, ко ја 
се за ни ма ва со проб ле ми во дет ска 
во зраст, по драз би ра те шко тии во 
вос по ста ву ва ње то од но си со дру-
ги те лу ѓе и не мож ност за прис по со-
бу ва ње на ба ра ња та на сре ди на та, 
де те то да има те шко тии во раз би ра-
ње то и усво ју ва ње то на си те об ли ци 
на ко му ни ка ци ја, не го ви те ин те ре-

си се огра ни че ни и се по вто ру ва ат, 
би ло да се тоа дви же ња, актив но-
сти, збо ро ви...

ЗНАЦИ И НА ДВЕ ГОДИНИ

- Иден ти фи ку ва ње то на ау тиз мот 
мо же да би де во ра на та дет ска во-
зраст, ко га кај де те то мо же да би де 
во оч ли во доц не ње на раз во јот на 
го во рот или сте ре о тип но од не су ва-
ње. Пси хич ки от раз вој на овие де ца 
че сто па ти е по ба вен и се ко гаш не-
у ед на чен. Нај го лем број авто ри се 
сог лас ни де ка е мож но по ста ву ва-
ње си гур на ди јаг но за на ау ти зам на 
во зраст од 2 го ди ни. Се пак, нај че-
сто ди јаг но за та се по ста ву ва око лу 
тре та та до пет та та го ди на (со 2 или 
3 го ди ни за доц ну ва ње во од нос на 
пр ва та симп то ма то ло ги ја) - об јас ну-

Аутизам-важноеранодасеоткрие
Аутистичнотонарушување
подразбиратешкотииво
воспоставувањетоодноси
содругителуѓеинеможност
заприспособувањенаба-
рањатанасредината,де-
тетоиматешкотиивораз-
бирањетоиусвојувањето
наситеоблицинакомуни-
кација,какоиограничени
иповторувачкиоблицина
однесување,коисеприка-
жуваатнизповторувачки
движења,активности,збо-
ровииинтереси
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ва д-р Бо шков ска.
Врз ос но ва на та кви те откри ти ја 

по ве ќе на уч ни пе ди ја три ски здру-
же ни ја, ве ли, под го тви ле це ла ни за 
пре по ра ки за ани ми ра ње струч ни 
ли ца од при мар но ни во (ма тич ни 
пе ди ја три) за ра но ди јаг но стич ко 
на со чу ва ње. 

Пе ди ја три те мо жат пр ви да ги 
откри јат зна ци те на ри зик за ау ти-
стич но на ру шу ва ње. Тие се ли ца 
во кои ро ди те ли те има ат до вер ба и 
нај че сто пр во ним им ги ка жу ва ат 
сво и те сом не жи. 

РАНИ ПОКАЗАТЕЛИ 

- Ка ко ап со лут ни по ка за те ли за 
прод ла бо че на про це на на раз во-
јот во пер и о дот од 12 до 18 ме се ци 
мо же да ука жу ва ат след ни те „не-
пра вил но сти“: ко га бе бе то, од нос но 
ма ло то де те не бр бо ри на во зраст 
до 12 ме се ци, ко га отсус тву ва ин-
те ре сот за дру ги те ли ца, не ре а ги ра 
ко га му се обра ќа ат, не по ка жу ва 
ни ту ге сти ку ли ра - об јас ну ва д-р Бо-
шков ска. 

По ка за тел е, ве ли таа, и ко га отсус-
тву ва функ ци о нал на та упо тре ба на 
по е ди неч ни збо ро ви на во зраст по 
18 ме се ци, не ма спон та ни ре че ни-
ци од два збо ра до 24 ме се ци или 
мо же да има гу би ток на ја зич ни или 
со ци јал ни спо соб но сти на ко ја би ло 
во зраст. Ро ди те ли те обич но пр ви те 
зна ци ги во о чу ва ат око лу 18 ме сец 
и че сто ка жу ва ат де ка по сто е ле не-
кои проб ле ми и пред да би дат за-
гри же ни. 

- Важ но е кај де ца та пред сѐ да 
се оп сер ви ра сим бо лич на, кре а тив-
на игра, ко ја нор мал но се по ја ву-
ва во раз во јот око лу 18 ме се ци, а 
отсус тву ва кај ау тиз мот. Друг ва жен 
знак е за ед нич ко то вни ма ние, кое 
по драз би ра по ка жу ва ње, сле де ње 
со пог лед, по ка жу ва ње со прст и се 
де фи ни ра ка ко обид за на со чу ва ње 
на вни ма ни е то на дру го ли це, на не-

кој пред мет или слу чу ва ње. За ра-
на та де тек ци ја на де ца та што се со 
ри зик за ау ти стич но на ру шу ва ње на 
во зраст од 18 до 24 ме се ци по сто-
јат ин стру мен ти (на при мер, CHAT - 
Cheklist For Autism In Toddlers, кој е 
на ме нет за пе ди ја три те). Се ра бо ти 
за скри нинг-тест под го твен во Анг-
ли ја и ши ро ко при ме ну ван во по-
ве ќе зем ји. По сто јат и дру ги слич ни 
вер зии, од нос но те сто ви - ве ли д-р 
Бо шков ска.

ШТО АКО ПОСТОИ СОМНЕНИЕ?
 
По евен ту ал но то утвр ду ва ње сом-

не ние за по сто е ње на ру шу ва ње 
од ау ти сти чен спе ктар де те то и се-

мејс тво то би тре ба ло да се упа тат 
во здрав стве ни служ би за ко неч на 
ди јаг но за. 

- Ди јаг но стич ка та по стап ка ја 
спро ве ду ва ат струч ни про фи ли, 
дет ски пси хи ја тар, пе ди ја тар, пси-
хо лог, де фе кто лог... Не оп ход но е да 
по се ду ва ат спе ци фич ни искус тва и 
зна е ња од об ла ста на ау ти стич ни те 
на ру шу ва ња, осо бе но дет ски от пси-
хи ја тар, кој ги поз на ва оп што  при-
ме ну ва ни те ди јаг но стич ки кри те ри-
у ми утвр де ни на ме ѓу на род но ни во 
(ICD-10 I DSM-IV), со ог лед на фа ктот 
де ка ди јаг но за та на ау тиз мот иск-
лу чи тел но се ба зи ра врз од не су ва-
ње то на де те то - об јас ну ва на ша та 
со го вор нич ка.

ПОСТАВУВАЊЕ РАНА ДИЈАГНОЗА

Оп сер ва ци ја та на од не су ва ње то 
на де те то, ве ли таа, оп фа ќа по ве ќе 
сред би, при што се наб љу ду ва да-
ли по стои за ем но вни ма ние - да ли 
де те то да ва, по ка жу ва, ка ко ги раз-
би ра за да чи те, ка ков е израз ни от 
го вор, да ли по ба ру ва, ими ти ра. Се 
наб љу ду ва и не го ва та игра, да ли е 
спон та на, ими ти рач ка, сим бо лич-
на, а исто та ка да ли де те то ими ти ра 
вед наш по ви де но то дејс тво или по 
из ми на то вре ме.                           >>
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Важностанаранотооткривање
идијагностицирањенааутиз-
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можностдететодасевклучи
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Ле ка ри те ја наб љу ду ва ат и мо-
тор на та актив ност - ка ко де те то ма-
ни пу ли ра со пред ме ти те, не го во то 
дви же ње во про сто рот, при сус тво на 
мо тор ни сте ре о ти пи, ин те рак ци ја та 
- да ли по че сто е са мо со се бе, да ли 
има ин те рак ци ја со во зрас но ли це, 
со врс ник, ка ква е со ци јал на та ин-
те рак ци ја во гру па, ка ко ги изра зу ва 
емо ци и те, да ли де те то има проб ле-
ми во од не су ва ње то (со спи е ње то, 
ис хра на та, кон тро ла на сфин кте ри-
те, агре сив но ста, хи пе ра ктив но ста, 
ан кси оз но ста...). 

- При про це на та се упо тре бу ва ат 
и раз ни ди јаг но стич ки ин стру мен-
ти: CARS- Childhood Autism Rating 
Scale, ADI-R Autism Diagnostic 
Interview, WISC, Munchen Functional 
Developmental Diagnostic Scale. Со-
оп шту ва ње то на ди јаг но за та на ро-
ди те ли те прет ста ву ва стрес и сил но 
ги по го ду ва - ве ли д-р Бо шков ска.

ВАЖНИ СЕ РАНИТЕ ИНТЕРВЕНЦИИ

Важ но ста на ра но то откри ва ње 
и ди јаг но сти ци ра ње на ау тиз мот, 

об јас ну ва, зна чи и при стап кон со-
од вет ни те об ли ци на под др шка, 
мож ност де те то да се вклу чи во де-
фе кто ло шки и ло го пед ски трет ма ни, 
ин ди ви ду ал ни про гра ми за ра ни 
ин тер вен ции, ка ко што се: сен зор-
на сти му ла ци ја, пси хо мо тор на ре-
е ду ка ци ја, ABA (Applied Behavior 
Analysis), PECS (Picture Exchange 
Communication System). 

- По на та му сле ду ва вклу чу ва ње то 
на де те то во пре ду чи лиш ни те уста-
но ви. Осо бе но е важ на по зи ци ја-
та на ро ди те ли те ка ко со јуз ни ци во 
трет ма нот, да ва ње то ин фор ма ции 
за ова на ру шу ва ње за по до бро да ги 
раз бе рат раз вој ни те спе ци фич но сти 
на де те то и нив но на со чу ва ње кон 
оп ти мал ни те об ли ци на пот тик ну ва-
ње до ма - об јас ну ва до ктор ка та. 

Ра ни те ин тер вен ции, до да ва, би 
до ве ле до соз да ва ње по до бри шан-
си за раз во јот на де те то, од нос но 
стек ну ва ње по до бри со ци јал ни ве-
шти ни, са мо стој ност, на ма лу ва ње 
на не га тив ни те об ли ци на од не су ва-
ње и не го во по до бро вклу чу ва ње во 
оп штес тво то. 

Особеноеважнапозицијатана
родителитекакосојузницивотретманот

нанарушувањето,заподобродагиразбе-
ратразвојнитеспецифичностинадететои
дасенасочатконоптималнитеоблицина

поттикнувањенадететодома.Раните
интервенциибидовеледосоздавање
подобришансизаразвојотнадетето

Почестоекај
машкитедеца
Аутизмотимаразниоблици

наманифестирањеипочесто
се јавува кај машките деца.
Соодносот е 4 спрема 1, од-
носноначетиримашкидеца
сејавувакаједнодевојче.
- Познавањата во врска со

аутистичните нарушувања
значајносеизменијавопос-
леднитедесетинагодини.Се-
пак, 70 години по неговото
откривање (Лео Канер, 1943
г.),сѐуштенесепознатипри-
чинитезанеговотојавување.
Сесметадекаимагенетичка
основа,носѐуштеовиепроб-
леминесепрецизнодефини-
рани. Бројот на аутистични
деца секојдневно расте и се
смета дека во светот околу
67милионилицасезасегна-
тиодованарушување-објас-
нувад-рБошковска.
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Здравјето е основа за среќен живот. Ние во „Еу-
ролинк осигурување“ се трудиме животот на нашите 
граѓани да го направиме квалитетен, среќен и испол-
нет. Сметаме дека тоа можеме да го оствариме со кон-
тинуирано подобрување и усовршување на сопствена-
та осигурителна понуда. 

Од неодамна „Еуролинк осигурување“ понуди нов 
продукт за здравствено осигурување, единствен и уни-
катен на македонскиот пазар за осигурување, како по 
обемот на ризици така и по територијалното покритие. 

„Еурокер“ (EUROCARE) - првото приватно здравстве-
но осигурување е продукт со кој се добива сеопфатна 
медицинска заштита во здравствените установи во Ре-
публика Македонија, Европа и низ светот во зависност 
од избраниот пакет.

Наменето е за секој граѓанин што е дел од задолжи-
телниот систем за здравствена заштита, нуди покри-

тија и до 3.000.000 евра за болничко и вонболничко 
лекување, а граѓаните можат да одберат од 4 пакети 
на покритија, во зависност од потребата и од финан-
сиските можности.

Флексибилноста е основа на овој уникатен про-
дукт, што значи дека корисниците на првото приватно 
здравствено осигурување ќе можат да се лекуваат во 
држава и во здравствена установа исклучиво по свој 
избор, а уште повеќе и да си одберат лекар и да дого-
ворат термин по своја желба. 

За детали за приватното здравствено осигурување 
контактирајте го вашиот агент за осигурување, цента-
рот за грижа за корисници „Еуролинк 24“ на 02/ 15 888 
или посетете ја нашата интернет-страница на www.
eurolink.com.mk.

Со „Еуролинк осигурување“  
до врвна здравствена заштита!

ПРИВАТНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ВРВНА ЗАШТИТА!
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Ме ла но мот, ба зо це лу-
лар ни от и спи но це-
лу лар ни от кар ци ном 
се ед ни од нај че сти те 
кар ци но ми во оп што, 

а ста ти стич ки, по ло ви на од си те кан-
це ри от па ѓа ат на оние на ко жа та. Нај-
чест е ме ла но мот и за гри жу ва фа ктот 
де ка бро јот на за бо ле ни од не го од го-
ди на во го ди на е  сѐ по го лем. Ко жа та 
е нај го ле ми от ор ган од на ше то те ло. 
Из гра де на е од три сло е ви на нај раз-
лич ни кле тки. Кар ци но мот на ста ну ва 
на дел од нив, кои се про ме не ти и кои 
има ат не кон тро ли ран раст во гру па. 
Прим. д-р Ли ди ја Би сер ко ска-Ата на-
сов ска, дер ма то ве не ро лог во „Ре-Ме-
ди ка“, об јас ну ва де ка кан це рот на ко-
жа, во о би ча е но, бав но се раз ви ва, а 
олес ни тел но е тоа што ко жа та е лес но 
до стап на за прег лед, кар ци но ми те нај-
че сто лес но се пре поз на ва ат, а трет-
ма нот при ра но откри ва ње е ре ла тив-
но ле сен. 

МЕЛАНОМОТ Е НАЈСЕРИОЗНА ФОРМА

Кар ци но мот кој се раз ви ва од пиг-
мент ни те кле тки се ви ка ме ла ном и 
е нај се ри оз на фор ма на ва ков тип 
за бо лу ва ње на ко жа та. Дру ги те два 
ти па, ба зо це лу ла рен и спи но це лу ла-
рен кар ци ном, се на ре ку ва ат не ме-
ла ном ни кож ни кар ци но ми за тоа што 
се од не су ва ат мно гу раз лич но од ме-
ла но ми те. Ме ла но мот, ве ли до ктор ка-
та, мо же да се по ја ви на кој би ло дел 
од ко жа та, но кај ма жи те нај че сто се 
по ја ву ва на те ло то, а кај же ни те на но-
зе те, па по тоа на вра тот и на ли це то. 
Ба зо це лу лар ни от кар ци ном се по ја ву-
ва на де ло ви те од те ло то кои најм но гу 
се из ло же ни на сон це, а тоа се вра тот 
и ли це то. Ста ти стич ки, од 10 откри-

Проверувајте
гибенките

Причинизазаболувањатасепрекумернатаизложеност
наултравиолетовизрациодсонцето,одсолариумии
разниУВ-ламби,изложеностнаиндустрискикатра-
ни,парафининекоитиповимасло,какоигенетичкиот
фактор.Најчестосепогодениониелуѓештоживеатво
местанависоканадморскависочина,тиесосветолтен,
дамчестиисосветлакоса
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гибенките
е ни кар ци но ми на ко жа та, осум се 
ба зо це лу лар ни. Спи но це лу лар ни от се 
ја ву ва на ли це, врат, ус ни и на над во-
реш на та стра на од длан ки те. Тој мо же 
да се раз вие и на ме сто на по стој на 
луз на или ул це ра ци ја-ра на, а по ре тко 
на ко жа та во ге ни тал на та ре ги ја. Овој 
тип кар ци ном, об јас ну ва до ктор ка та, 
мо же да се про ши ри на дру ги те стру-
кту ри на ко жа та, на лимф ни те јаз ли, но 
ре тко во дру ги те де ло ви од те ло то.

- При чи на за овие за бо лу ва ња е 
пре ку мер на та из ло же ност на ул тра ви-
о ле то ви зра ци, пред сѐ од сон це то, но 
и од со ла ри у ми. Под за си ле но вли ја-
ние на ул тра ви о ле то ви зра ци се лу ѓе-
то кои ра бо тат на отво ре но и оние кои 
жи ве ат во ме ста на ви со ка над мор-
ска ви со чи на. По че сто се по го де ни и 
лу ѓе то кои има ат све тол тен, дам че сти 
и свет ла ко са. Има мно гу фа кто ри, не-
кои од нив мо же ме да ги про ме ни ме, 
а не кои не - ве ли д-р Би сер ко ска-Ата-
на сов ска.

РИЗИК-ФАКТОРИ

Под дејс тво на УВ-зра ци те на ста ну-
ва ат про ме ни во ге нет ски от ма те ри јал 
на на ши те кле тки. При тоа, овие про-
ме ни се тол ку го ле ми, по ра ди што е 
мож но ри зи кот за по ја ва на ме ла ном 
да по ми не од ед на ге не ра ци ја во дру-
га. По ве ќе то од бен ки те ни ко гаш не 
пре диз ви ку ва ат проб лем, но оној кој 
ги има мно гу на број тре ба ре дов но 
да ги кон тро ли ра.

- Ри зи кот за по ја ва на ме ла ном е по-
го лем ако еден од бли ски те род ни ни 
(мај ка, та тко, брат, се стра, де те) го има 
ова за бо лу ва ње. Де сет от сто од лу ѓе то 
кои има ат ме ла ном има ат член од се-
мејс тво то со исто за бо лу ва ње. Лу ѓе то 
со ме ла ном има ат зго ле мен ри зик за 

по ја ва на уште еден. Ге не рал но, кај 
же ни те ри зи кот за по ја ва е зго ле мен 
до 40-та, а кај ма жи те по 40-та го ди на. 
Па ци ен ти те под 30 го ди ни се ед на од 
нај че сти те гру пи со ди јаг но сти ци ран 
ме ла ном, а кај нив нај че сто се ди јаг-
но сти ци ра и фа ми ли јар на по ја ва на 
овој кан цер - об јас ну ва на ша та со го-
вор нич ка.

Ри зик-фа ктор за по ја ва на ба зо и 
спи но це лу ла рен кар ци ном е и из ло-
же ност на ин ду стри ски ка тра ни, па ра-
фин и не кои ти по ви на мас ло. Мож на 
е нив на по ја ва и при вос па ле ни ја или 
по вре ди на ко жа кои дол го тра ат, ка-
ко и при не кои нас лед ни бо ле сти. За 
ри зик-фа кто ри се сме та ат и пу ше ње-
то, на ма ле ни от иму ни тет, ка ко и ге-
нет ичка та пре дис по зи ци ја. Овие кар-
ци но ми се по ја ву ва ат на де ло ви од 
ко жа та кои се тре ти ра ни со зра че ње, 
ка ко и во слу чаи ко га прет ход но па ци-
ен тот имал кар ци ном на ко жа та. 

ПРЕДУПРЕДУВАЧКИ ЗНАЦИ И ЗАШТИТА

За за шти та од овие за бо лу ва ња се-
кој од нас мо же да на пра ви мно гу. Д-р 
Би сер ко ска-Ата на сов ска со ве ту ва де-
ка тре ба да се огра ни чи из ло же но ста 
на ул тра ви о ле то ви зра ци, да се из бег-
ну ва ат дру ги из во ри на УВ-свет ли на 
(лам би за сон ча ње и со ла ри у ми) да се 
но си со од вет на об ле ка и очи ла за сон-
це, а осо бе но да се за шти тат де ца та од 
дол го тра ен пре стој на сон це. 

- Вни ма вај те на си те про ме ни на 
ва ши те бен ки. Ру тин ско от стра ну ва-
ње на бен ки те не се пре по ра чу ва. 
Вни ма вај те на но ви бен ки, на про ме-
ни на ко жа та ка де не ма ло бен ки, на 
бен ки со или без кра стич ки, да ли се 
од во ју ва ат од оста на та та ко жа, ка ко и 
на ра нич ки кои не заз дра ву ва ат и по 

2-3 ме се ци - ве ли до ктор ка та.
Спо ред неа, тре ба да се ре а ги ра 

и ако на по стој ни те бен ки се по ја ват 
но ви точ ки, ако ја ме ну ва ат бо ја та, 
ако бо ја та се ши ри над вор од гра ни-
ци те на бен ка та и ако има цр ве ни ло 
или оток око лу неа. Пре ду пре ду вач ки 
зна ци се и ја деж, бол ка, тег не ње и пе-
че ње во де лот на бен ка та, ка ко и про-
ме ни на по вр ши на та ка ко кр ва ве ње, 
кра сти, ја зол че или бен ка ко ја изг ле да 
мно гу раз лич но од дру ги те. 

Бен ки те мо же да се вро де ни или да 
се по ја ву ва ат во те кот на жи во тот, по-
не ко гаш и по не кол ку одед наш, и при-
тоа да би дат со иста го ле ми на, обем 
и бо ја. 

По ве ќе то лу ѓе има ат бен ки од кои 
нај го лем дел не се опас ни, но, со ве-
ту ва до ктор ка та, и по крај тоа про вер-
ка та на бен ки те тре ба да би де ру ти на, 
би деј ќи ра но то откри ва ње зна чи ра но 
и пра вил но ле ку ва ње и из ле ку ва ње со 
ми ни ма лен ри зик од по вто ру ва ње.

„Ре-Ме ди ка“ се ко ја го ди на е дел од 
пан-европ ска та кам па ња за спре чу-
ва ње на ра кот на ко жа та, ко ја има цел 
на си те да им овоз мо жи до стап ни ин-
фор ма ции за пре вен ци ја, ра на ди јаг-
но за и трет ман.

Речисисителуѓеимаатбенкии
повеќетооднивнесеопасни,
но,ипокрајтоа,проверката
требадабидерутина,зашто
ранотооткривањезначина-

временоиправилнолекување
иизлекување

Прим.д-рЛидијаБисеркоска-
Атанасовска
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Не ср це ва град на бол ка е 
тер мин што се ко ри сти 
да се опи ше бол ка во 
гра ди те што по тсе ту ва на 
ан ги ноз на кај па ци ен ти 

што не ма ат ср це ва бо лест. Бол ка та, 
об јас ну ва д-р Лил ја на Тев дов ска, ин-
тер нис тка во „Ре-Ме ди ка“, обич но 
се чув ству ва зад град на та ко ска и се 
опи шу ва ка ко не под нос ли во сте га ње 
или чув ство на при ти сок. Таа мо же да 
се ши ри кон вра тот, ле ва та ра ка или 
на на зад во гр бот. Мо же да би де пре-

диз ви ка на од вне су ва ње хра на и да 
трае про мен лив вре мен ски пер и од, 
не по дол го од 1 час. Па ци ен ти те, исто 
та ка, мо же да се жа лат на симп то ми 
по вр за ни со реф лукс на бо лест (вра ќа-
ње ки сел же лу до чен се крет), ка ко што 
се подж дриг ну ва ње, чув ство на го ре-
ње зад град на та ко ска или сен за ции 
од сто ма кот ка ко ре зул тат на вра ќа ње 
же лу до чен сок кон гра ди те, па ду ри и 
при дру же но со ки сел или горч лив вкус 
во уста та. 

Д-р Тев дов ска об јас ну ва што мо же 

да зна чи не ср це ва та град на бол ка. 
 Требалидапомислуваменаср-

цевудар?
Бол ка та е слич на на ср це ва бол ка, 

па па ци ен ти те и ле ка ри те че сто нај-
пр во по мис лу ва ат на ср це ва град на 
бол ка. По ра ди тоа па ци ен ти нај пр во 
ста су ва ат во ит ни те служ би на кар ди о-
ло шки те цен три и се под ло же ни на го-
лем број ди јаг но стич ки кар ди о ло шки 
про це ду ри (ЕКГ, ла бо ра то ри ски те сто-
ви, стрес-тест, па ду ри и ко ро нар на 
ан ги о гра фи ја). Отка ко со ва кви те кар-
ди о ло шки те сто ви не ма да се по твр ди 
ср це ва бо лест, па ци ен ти те до би ва ат 
ди јаг но за не ср це ва град на бол ка и се 
вра ќа ат кај ма тич ни от ле кар со пре по-
ра ка да се по ба ра ат и дру ги при чи ни 
за бол ка та во гра ди те. 
Какоуштесенарекува?
По крај не ср це ва град на бол ка по-

сто јат и дру ги раз лич ни ими ња под кои 
се опи шу ва ва ква та со стој ба. Че сто се 
на ре ку ва: ати пич на бол ка во гра ди те, 
бол ка во гра ди те со не о дре де но по-
тек ло, функ ци о нал на бол ка во гра ди-
те, нер воз но ср це, не вро цир ку ла тор-
на асте ни ја или бол ка во гра ди те со 
нор ма лен ко ро на рен ан ги о грам. Ова 

Несрцеваграднаболка

Д-р Лил ја на Тев дов ска
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со стој ба се сре ќа ва кај си те на ро ди, а 
сте пе нот на за че сте ност се дви жи ме-
ѓу 8 и 28 от сто од на се ле ни е то. Не ср-
це ва та град на бол ка е че ста при чи на 
за ба ра ње ле кар ска по мош и че ста 
при чи на за отсус тва од ра бо та. 
Зоштоесличнаболкатаодсрцева

иоднесрцеваприрода?
Ср це то и хра но про во дот се на о ѓа-

ат во гра ди те во не по сред на бли зи на 
и има ат исти сен зор ни нер ви. По ра-
ди тоа бол ки те од тие ор га ни мо же да 
има ат мно гу слич ни ка ра кте ри сти ки, 
што при до не су ва за те шко раз ли ку ва-
ње на ср це ва бол ка од езо фа ге ал на 
бол ка. Тоа, пак, ука жу ва де ка глав на та 
не кар ди о ло шка при чи на за бол ка во 
гра ди те про из ле гу ва од хра но про во-
дот. 
 Кои се причините за несрцева

болкавоградите?

При чи ни те за ва ква та бол ка мо жат 
да би дат гру пи ра ни во езо фа ге ал ни и 
не е зо фа ге ал ни. Не кол ку сту дии по ка-
жа ле де ка око лу 60 от сто од па ци ен-
ти те со не ср це ва град на бол ка всуш-
ност стра да ат од езо фа ге ал на бол ка, 
глав но по ра ди реф лукс, па че сто па ти 
се ди јаг но сти ци ра ни ка ко га стро е зо-

фа ге ал на реф лукс на бо лест (ГЕРБ). 
За тоа, па ци ен ти те што има ат бол ка во 
гра ди те, а има ле не га тив ни на о ди од 
ср це ва та ева лу а ци ја, че сто се упа ту-
ва ат кај спе ци ја лист-га стро ен те ро лог, 
за да се оце ни со стој ба та на хра но-
про во дот, ка ко из вор на нив на та бол-
ка во гра ди те. 
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Какосетретираболката?
 
Отка ко ќе се иск лу чат ср це ви те при чи ни за град на бол ка, па ци ен ти-

те нај че сто се тре ти ра ат со ин хи би то ри на про тон ска пум па или, пак, со 
ле ко ви на ре че ни ан та го ни сти на Х2-ре цеп то ри. Во не кои слу чаи ко га со 
овој тип ле ку ва ње не се по стиг ну ва по во лен ефект по вол но дејс тву ва ат 
и ни ски до зи ле ко ви од гру па та три цик лич ни ан ти де пре си ви или ан та го-
ни сти на се ро то нин ски ре цеп то ри. Па ци ен ти те кај кои ва кви от при стап 
не ма од го вор, а тие стра да ат од де пре си вен син дром, ан кси оз ност и па-
нич ни на па ди тре ба да по ба ра ат пси хи ја три ска кон сул та ци ја и трет ман.

Причиниповрзанисохранопроводот
-ГЕРБИЛИКИСЕЛИНСКИРЕФЛУКС
Нај че ста при чи на за не ср це ва град на бол ка е реф лукс на та бо лест на хра но про во дот, поз на та ка ко га стро е зо-

фа ге ал на реф лукс на бо лест - ГЕРБ или ки се лин ски реф лукс. Бол ка та мо же да би де изо ли ран симп том или при дру-
же на и со подж дриг ну ва ње и вра ќа ње ки се ла со др жи на во хра но про во дот. 

-ГРЧ
Дру ги при чи ни за бол ка во гра ди те вклу чу ва ат на ру шу ва ња на кон тра ктил но ста на му ску ли те на хра-

но про во дот, ка ко што се не ко ор ди ни ра ни му скул ни кон трак ции (езо фа ге ал ни гр че ви), кон трак ции што 
соз да ва ат ек стрем но ви сок при ти сок во хра но про во дот. По вре ме но на ру шу ва ње то се ка ра кте ри зи-
ра со отсус тво на езо фа ге ал на му скул на кон трак ци ја по ра ди за гу ба на нерв ни те кле тки на хра но про-
во дот (achalasia). Важ но е да се пре поз нае аха ла зи ја та би деј ќи тоа на ру шу ва ње тре ба да се ле ку ва. 

-ПРЕЧУВСТВИТЕЛНОСТ
Па ци ен ти со не ср це ва град на бол ка мо же да има ат „ин стин ктив на пре чув стви тел ност на хра но про во дот“, при 

што и нај ма ли про ме ни на при ти со кот во не го или из ло же ност на ки се ли на мо же да ре зул ти ра ат со огром на бол-
ка. Ова нај до бро се по твр ду ва со ба лон-ди стен зи о нен тест. 

Причиништонесе
поврзанисо
хранопроводот
Несрцевата градна болка, ако

нееповрзанасохранопроводот,
може да се должи намускулно-
скелетни нарушувања на ѕидот
наградниоткошили’рбетот,пул-
монални нарушувања, болести
на плеврата и перикардот, па
дуриидигестивнинарушувања,
какоулкуснатаболест,болестите
нажолчнатакесаипанкреасот.

Истресот
предизвикува
болка?

Кај па ци ен ти што стра да ат од 
стрес, де пре си ја, ан кси оз ност 
или па нич ни на па ди не е јас но 
да ли стре сот до ве ду ва до по ја-
ва на бол ка во гра ди те или, пак, 
бол ка та до ве ду ва до емо ци о-
нал но на ру шу ва ње. Трет ман на 
ва кви те со стој би е важ на ком по-
нен та во ле ку ва ње на бол ка та во 
гра ди те. 
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Во со вре ме ни те ус ло ви на 
жи вот и ра бо та, про фе-
си о нал ни от стрес че сто-
па ти мо же да до ве де до 
со стој ба на т.н. со го ру-

ва ње или бур на ут. Ова прет ста ву ва 
оп штес твен и про фе си о на лен проб-
лем, кој дол го роч но вли јае на пси-
хо фи зич ко то здрав је на ра бот ни кот, 
на ре зул та ти те од не го ва та ра бо та, 
мо ти ва ци ја, но и на жи во тот во оп-
што. Овој син дром е тол ку чест што 
Свет ска та здрав стве на ор га ни за ци-

ја уште пред не кол ку де це нии прог-
ла си ла епи де ми ја на бур на ут-син-
дром. Овој син дром на со го ру ва ње, 
об јас ну ва д-р Бјан ка Ча чев-Спан че-
ска, не вроп си хи ја тар ка во „Ре-Ме-
ди ка“, е ре ак ци ја на ор га низ мот на 
хро ни чен дол го тра ен стрес на ра бот-
но то ме сто, а мо же да се по ја ви и во 
про фе си о нал ни от од нос со ко ле ги-
те и со кли ен ти те. Од не го стра да ат 
си те, но најм но гу оние што има ат 
ху ма ни стич ка про фе си ја, пре теж но 
ле ка ри и ме ди цин ски пер со нал, но и 

Синдромнасогорување-одамбицијаводепресија
Синдромотнасогорување
ереакцијанаорганизмот
нахроничендолготраен
стреснаработнотоместо,
аможедасепојавииво
професионалниотодноссо
колегитеисоклиентите

1.Замор
2.Премаленост
3.Неодредениболки
4.Главоболка
5.Стомачнитегоби
6.Несоницаиличестибудењавотекотнаноќта
7.Варирањенателеснататежина
8.Покаченшеќервокрвта
9.Намаленимунитет
10.Цереброваскуларниболести

Присиндромнасогорување,покрај
психолошки,сејавуваатифизичкитегоби:
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про фе сии што со се бе но сат го ле ма 
од го вор ност и кај кои не ма ме сто за 
гре шки.

СИМПТОМИ

Со го ру ва ње то се ма ни фе сти ра со 
ни за те лес ни и мен тал ни симп то ми 
на ис цр пе ност, кои се ре зул тат на 
хро нич на емо ци о нал на ис цр пе ност 
и не га тив ни ме ѓу чо веч ки од но си на 
ра бот но то ме сто, но и во си те сфе ри 
на со ци јал ни от жи вот. Во та ква со-
стој ба па ци ен тот има чув ство на по-
сто ја на нап на тост, без со од ве тен на-
чин да се од бра ни од дол го трај ни от 
при ти сок. Не мо ќта за од бра на, ве ли 
до ктор ка та, по тоа пра ви чув ство на 
бес по мош ност, за мор и ис цр пе ност, 

а не ре тко се ја ву ва ат и по се ри-
оз ни проб ле ми, ка ко ког ни-

тив ни (споз на ва тел ни) 
на ру шу ва ња, зго-

ле ме на ан кси-

оз ност и те шка де пре си ја. 
Не кои авто ри сме та ат де ка овој 

син дром е об лик на де пре си ја, а 
дру ги пак де ка бур на ут е по се бен 
син дром, би деј ќи се по вр зу ва иск-
лу чи во со слу чу ва ња та на ра бот но то 
ме сто, а де пре си ја та не мо же ме да 
ја по вр зе ме са мо со про фе си ја та.

Цен тра лен симп том на син дро-
мот на со го ру ва ње нај че сто е емо-
ци о нал на та ис цр пе ност. Ко га емо-
ци о нал ни те ре зер ви ќе се ис цр пат, 
чо ве кот се чув ству ва ис це де но, не 
да ва онол ку кол ку што до би ва и не е 
спо со бен пси хо ло шки да се по све ти 
тол ку кол ку што ба ра ра бо та та што ја 
из вр шу ва.

- Кон стант но ста на да ва ње без ре-
ци про ци тет со те кот на вре ме то ја 
праз ни емо тив на та аку му ла ци ја на 
про фе си о на ле цот, раз ви вај ќи чув-
ство на истро ше ност и не мож ност 
за по на та мош но да ва ње - об јас ну ва 
д-р Ча чев-Спан че ска.                      >>

Синдромнасогорување-одамбицијаводепресија

Поединецотсобурнаут-син-
дромимачувствонапостојана
напнатост,безможностдасе

одбрани,штогоправибеспомо-
шен,изморениисцрпен,пошто
сесоочувасозголеменаанкси-

озноститешкадепресија
Д-рБјанкаЧачев-Спанческа,

невропсихијатарка
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При син дро мот на со го ру ва ње, ве-
ли таа, се ја ву ва и де пер со на ли за ци ја, 
од нос но раз ви ва ње раз лич ни ста во ви 
и од но си со ко ле ги те, кли ен ти те и со 
не по сред но то оп кру жу ва ње. Тоа че сто 
се ма ни фе сти ра со рам но ду шен, бес-
чув стви те лен и не га ти вен став, кој мо-
же да пре рас не во гру бо од не су ва ње 
кон око ли на та.

ОД ГУБЕЊЕ САМОДОВЕРБА  
ДО ТЕШКА ДЕПРЕСИЈА

- Чув ство то де ка не сме до вол но 
ефи кас ни во ра бо та та, кое го сле ди 
бур на ут-син дро мот, мо же да пре ми не 
во ек стрем но чув ство на не а де кват-
ност и не ус пех, по што поч ну ва ме да 
ги гу би ме са мо до вер ба та и се бе по-
чи ту ва ње то и, не ре тко, да пад не ме 
во те шка де пре си ја - ве ли д-р Ча чев-
Спан чев ска.

При син дро мот на со го ру ва ње, ве-
ли на ша та со го вор нич ка, под лег ну ва-
ат оние што се по сто ја но из ло же ни на 
хро ни чен стрес, но чо ве кот поч ну ва 
да со го ру ва то гаш ко га ќе уви ди де ка 
не е ед на ков со дру ги те и не на пре ду-
ва ка ко нив, де ка не го ви от труд не се 
це ни и по чи ту ва, де ка она што го да-
ва и ин ве сти ра ка ко про фе си о на лец и 
ка ко лич ност не е со од вет но по фа ле-
но, на гра де но или пла те но.
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Заштитаитерапија
Најважнатаработаволекувањетонаовојсиндромепроблемотдасепрепознаенавремеидасесфати

какосериознасостојба.Лекувањетоможедабидемногутешко,бидејќиморадасенајдатновимотиви
пациентотдапродолжипонатаму,атоабараголемапроменавонеговотооднесување.
-Имаповеќестратегиизапревенцијанасиндромот.Еднитесеоднесуваатнатоакакопоединецоткако

личностможесамдасипомогне,адругитесеорганизацискистратегииштотребадагинаправатфир-
мите.Поединецотпрвоморадасеедуциразаовојпроблем,дабидесвесензасвоитечувства,данаучи
дагоградисвојотприватенживот,дагиразвивакомуникацискитевештини,дасеподготвизатоаштого
очекуванапрофесионаленплан.Покрајтоа,тојтребадасезанимаваисодругиактивности,дасинајде
хоби,физичкидасерекреира,дасерелаксира,ноидасипоставиграници,даразмислуварационално,
падуриданаучиидакажува„не“-објаснувадокторката.
Стратегијаташтотребадајанаправатфирмитезазаштитанасвоитевработениодсиндромотнасого-

рувањезначистратегијанараководење,тренингиобукиповрзанисоработнотоместонавработените,
грижазановитеработници,градењетимовииорганизацискиразвој,ограничувањенабројотнаклиен-
ти,рамноправнораспоредувањенатешкитезадачи,ограниченбројработничасови,еднаквиможности
занапредување,планирање...
-Прилекувањетоморадасеимаатпредвидпричинитезанастанувањенасиндромот.Начовекотшто

евобурнауттребавнимателноитактичкидамусепристапи,асепрепорачуваатсоветувањеитерапија.
Прогнозатанајмногузависиодиндивидуалнитекарактеристикинапоединецот,бидејќипоединцитешто
сесвеснизапојаватанабурнаут,анеможатдајаспречат,единствениотизлезгогледаатвонапуштање
наработнотоместо-додавад-рЧачев-Спанчевска.
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Бурнаут-фази:
ентузијазам,фрустрации,апатија


-Фазанаидеалистичкиентузијазам.Пол ни сме со сил на енер ги ја, 
го ле ма на деж и не ре ал ни оче ку ва ња ко га поч ну ва ме со ра бо та. Во 
по че то кот оче ку ва ме при јат на кли ма, пра вед ност за си те и де ка ко ле-
ги те ќе нѐ при фа тат. Во оваа фа за не се ште ди ме, под го тве ни сме да 
се жр тву ва ме и при фа ќа ме по го ле ми и по те шки за да чи, не оста ва ме 
вре ме за при ват ни от жи вот, ра бо та та ни е на пр во ме сто, има ме го-
ле ми ам би ции за на пре док во ка ри е ра та, гла вен мо тив и дви га тел во 
жи во тот ни е да се ре а ли зи ра ме се бе си на про фе си о на лен план. Но 
ко га од го во рот на се то тоа е не со од ве тен, по пу сто тро ши ме енер ги ја и 
ра бо ти ме пре ку вре ме но, а тоа е нај го ле ми от ри зик за бур на ут.
-Фазанастагнација.Поч ну ва ат да се ја ву ва ат те шко тии во ко му-

ни ка ци ја со со ра бот ни ци те и со при ја те ли те, поч ну ва ме да ги за бе ле-
жу ва ме раз ли ки, не пра вил но сти, фа во ри зи ра ње на ед ни во од нос на 
дру ги, ма ни пу ла ци ја, па ду ри и за де ва ње од прет по ста ве ни те. Во оваа 
фа за на при зем ју ва ње се уште си ја са ка ме ра бо та та, ра бо ти ме про-
фе си о нал но, но без оду ше ву ва ње. Сфа ќа ме де ка по сто јат и дру ги ин те-
ре си во жи во тот, ка ко се мејс тво, лич но усо вр шу ва ње, при ја те ли, дру ги 
фи нан си ски из во ри...
-Фазанафрустрација.Емо ци о нал но се пов ле ку ва ме во се бе и се 

изо ли ра ме. Поч ну ва ме да се пре ис пи ту ва ме кол ку сме ефи кас ни во 
про фе си ја та, кој е смис ла та на ра бо те ње то, осо бе но ако има не пра-
вил но сти во неа (не ма ње од мор, пре ку вре ме на а неп ла те на ра бо та, 
без на гра ди за сра бо те но то, ма ни пу ла ции или не ко ре ктен од нос ме ѓу 
ко ле ги те...). Во оваа фа за се ја ву ва ат и пр ви те зна ци на те лес на ис цр-
пе ност, што е до пол ни те лен стрес, кој во ди во пос лед на та фа за.
-Фазанаапатија.Има ме на пол но за гу бе на вер ба во се бе и во сво-

ја та ком пе тент ност и ста ну ва ме не за ин те ре си ра ни за сво ја та ра бо та. 
Апа ти ја та е ед но од нај те шки те пси хич ки чув ства ко га ве ќе не ма емо-
ции. Таа не се од не су ва ве ќе са мо на про фе си о нал на та сфе ра ту ку и 
на дру ги те сфе ри од жи во тот. Во оваа фа за е јас но де ка има ме проб-
лем. То гаш или ќе ја про ме ни ме ра бо та та или ќе оста не ме кај што сме 
со це лос на де мо ти ви ра ност. Че сто па ти апа ти ја та и за мо рот се тол ку 
сил ни што не ма ме си ла ни што да про ме ни ме. Во ва ква фа за, наг ла су-
ва д-р Ча чев-Спан че ска, те шко ќе оди и ле ку ва ње то.

Четириесетгодини
медицинскопроучување

Тер ми нот бур на ут го во вел пси хо-
ло гот Хер берт Фрој ден бер гер уште 
во 1974 го ди на, де фи ни рај ќи го ка ко 
со стој ба на изу ми ра ње на мо ти ва-
ци ја та за ра бо та, осо бе но та му ка де 
што не чи ја по све те ност или од нос 
кон ра бо та та не ги да ва ат по са ку ва-
ни те ре зул та ти. Са ми от тер мин бур-
на ут е нас лов на ро ман на Гре ам 
Грин, „Слу ча јот ’Бур на ут’“, об ја вен 
во 1961 го ди на, ка де што глав ни от 
ју нак, ар хи тект по про фе си ја, да ва 
отказ и оди во Афри ка да жи вее во 
џунг ла.

Дол го трај ни от хро ни чен стрес на 
ра бот но то ме сто е гла вен пре ди ктор 
за со стој ба та, но Фрој ден бер гер ги 
спом ну ва ка ра кте рот и стру кту ра та 
на лич но ста и неј зи ни те спо соб но сти 
да се од бра ни од стре со ге ни си ту а-
ции. Ова би го об јас ни ло фа ктот де ка 
лич но сти во исто ра бот но оп кру жу ва-
ње, со исти прет по ста ве ни, со исто 
обра зо ва ние и ра бот но искус тво ре-
а ги ра ат раз лич но на исто оп то ва ру-
ва ње и ист стрес.

Спо ред Кри сти на Мас лах, по и мот 
бур на ут оз на чу ва збир на симп то ми 
на ста на ти во си ту а ци ја на од ло жен 
стрес на ра бот но то ме сто, кои се 
ка ра кте ри зи ра ат со емо ци о нал на 
ис цр пе ност, фе но мен на де пер со на-
ли за ци ја (бес чув стви те лен и рам но-
ду шен од нос кон дру ги те) и на ма ле-
но лич но по стиг ну ва ње (чув ство на 
на ма ле на ком пе ти ци ја и ус пеш ни 
ре зул та ти во ра бо та со лу ѓе).
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Дол га та ма ке дон ска тра-
ди ци ја ве ли де ка со за-
кро ју ва ње то на ло зи те 
ро дот ќе би де бо гат и ќе 
се про из ве де до бро ви-

но. Ток му за тоа на 14 фе вру а ри, по 
по вод праз ни кот Све ти Три фун, за-
штит ни кот на лоз ја та и гра ди ни те, 
во ви нар ни ца та „Сто би“ пет ти пат се 
одр жа тра ди ци о нал но за кро ју ва ње 
на ло зо ви те на са ди. 

- Де не ска се по са ку ва до бро здрав-
је и бо гат род на лоз ја та. Ние, пет ти 
пат по ред, се ра ду ва ме на по че то кот 
на но ва та се зо на и вер ни на тра ди-
ци ја та и на оби ча и те за кро ив ме три 
ло зи со бла гос ло вот „Дај бо же бе ри-
ќет“. И на ви сти на се на де ва ме де ка 

СВЕТИТРИФУНВО„СТОБИ“

Дајбоже
бериќет

Поповодпразникот
СветиТрифун,во
винарницата„Стоби“
петтипатсеодржа
традиционалнозакроју-
вањеналозовитенасади
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оваа го ди на ќе би де уште по ус пеш на 
од прет ход на та, де ка ќе го за др жи ме 
на гор ни от тренд по кој се раз ви ва 
на ша та ви нар ни ца. Љу би те ли те на 
на ши те ви на мо жат да оче ку ва ат 
про ши ру ва ње на пор тфо ли о то со но-
ви про из во ди - ре че Ана Јор да но ва, 
сопс тве нич ка на „Сто би“, ко ја за ед-
но со дру ги те чле но ви од се мејс тво-
то и со ено ло зи те во оваа при го да 
зе де учес тво во це ре мо ни ја та. 

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

Прет ход на та го ди на, иа ко бе ше ис-
пол не та со пре диз ви ци по ра ди род-
но ста на ви но ва та ло за, се пак „Сто-
би“, бла го да ре ние на на пред на та 
тех но ло ги ја, искус тво то и зна е ње то 
од ено ло шки ас пект, ус пеа да по стиг-
не од лич ни ре зул та ти.

- Го зго ле мив ме па зар ни от удел на 
до маш ни от па зар зац вр сту вај ќи ги 
на ши те по зи ции, но исто вре ме но 
и се про ши рив ме на но ви па за ри. 
Та ка, се га сме при сут ни во над 20 
зем ји во све тот. Осво ив ме зна чај ни 

приз на ни ја и на гра ди на мно гу број-
ни нат пре ва ри, ме ѓу кои и на нај пре-
стиж ни те ка ко „Мун дус ви ни“ и „Де-
кан тер“, што са мо ја по твр ди на ша та 
по све те ност и ква ли тет, кои ја по ста-

ви ја „Сто би“ на ма па та на ус пеш ни 
ви нар ни ци. Пла но ви те ве ќе се на-
пра ве ни и поч ну ва ме да че ко ри ме 
си гур но кон ре а ли за ци ја на исти те 
со по мош на на ши те ди стри бу тив ни 
парт не ри - ре че Да не Јо ва нов, ди ре-
ктор на ви нар ни ца та.

Тој истак на де ка ќе ра бо тат актив-
но на по диг ну ва ње на вин ска та 
свест и кул ту ра и од тој ас пект ќе ин-
ве сти ра ат до пол ни тел но во до ме нот 
на раз вој на вин ски от ту ри зам. 

- Оче ку ва ме на ши те ви на да им 
ста нат бли ски на уште по го лем број 
по тро шу ва чи, би деј ќи за нив ние 
под го тву ва ме,,ни што по мал ку од со-
вр шенс тво,“ спа ку ва но во ши ше - 
до да де Јо ва нов. 

Ина ку, за од лич на та за ба ва се по-
гри жи ја „Ле теч ки пе ки не зе ри“ и Да-
ни, во чи ја му зи ка ужи ваа огро мен 
број при ја те ли, го сти и љу би те ли на 
ви на та на „Сто би“.

Винатана„Стоби“се
присутнивонад20зем-
јивосветот,аосвојуваат
значајнипризнанијаи
наградинамногубројни
натпревари,меѓукоии
нанајпрестижните,
како„Мундусвини“
и„Декантер“
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Лег на ти на под, 

ра це те се сви тка ни и 
сто јат  за д гла ва та, со дес ни от 

лакт го до пи ра ме ле во то ко ле но 
до де ка ја ви тка ме но га та и по тоа 

на из ме нич но се по вто ру ва веж ба-
та со ле ва та и со дес на та но га. За 
ма кси ма лен ефект се по треб ни 

ми ни мум два е сет по вто ру-
ва ња на из ме нич но со 

две те но зе

 
 
 

Сед на ти на топ ка со ис пра-
вен грб до де ка ра це те се зад 
гла ва та, се дви жи ме со ла ктот 

на стра на. Веж ба та се по вто ру ва 
на две те стра ни и е на ме не та за 

за јак ну ва ње на стра нич ни те 
сто мач ни му ску ли

 
 
 

Лег на ти на под со пра ви и 
ис пру же ни ра це, а но зе те мал ку 
по ткре на ти од по дот, исто вре ме-
но ги ви тка ме но зе те и ра це те ги 

доб ли жу ва ме кон но зе те
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