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НО ВА ШЕ МА 
за це ло то се мејс тво

Соз да ва ме врв ни ра ко ме та ри  
и комп лет ни лич но сти  

Ле то
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Трет ма ни со 
ла се ри на ме
сто го ле ми и 
те шки опе ра ции, 
ин тер вен ции со 
ма тич ни кле тки 
за да се спа су
ва ат и де ло ви 
од те ло то и 
чо веч ки жи во ти, 
опе ри ра ње пре
ку ма ли ре зо ви 
кои не оста ва ат 
луз ни за цел жи
вот се са мо не
кои од ме то ди те 
и тех но ло ги и те 
кои го олес ну
ва ат се којд нев ни от жи вот и то гаш ко га 
бо ле ста изг ле да не по бед ли ва. Ток му 
за сле де ње то на на у ка та во „РеМе
ди ка“, на трен до ви те во ме ди ци на та, 
во ве ду ва ње то но ви тех но ло гии и тех ни
ки, со јуз ник на ле ка ри те во до би ва ње 
жи вот ни би тки, изд во ив ме про стор и 
во овој нов број на „Ре ви та“.

Се ка ко, не го за бо ра вив ме и ле то то, 
со си те не го ви уба ви ни, но и опас
но сти те што ги но си. За тоа ка ко да 
ужи ва ме на ме сто да има ме здрав
стве ни гри жи и проб ле ми нѐ упа ту ва ат 
нај ком пе тент ни те, оние кои се гри жат 
за на ше то здрав је.

Тра ди ци о нал но, изд во ив ме ме сто и 
за умеш но ста ка ко де ца та да ни по
рас нат во врв ни спор ти сти и во комп
лет ни лич но сти.

За о кру жу ва ме со по уште ед на 
при каз на за умет но ста, вку со ви те и 
осво ју ва ње то со на ши те ма ке дон ски 
про из во ди.
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сре ди на ќе ги ста ви те во та ква ќе се 
пре тво рат. Има го лем број сту дии за 
нив. Ние ту ка ги ап ли ци ра ме при те-
шки фор ми на ган гре на на ек стре ми-
те ти, се об но ву ва ат го ле ми сег мен ти 
од но зе те и од ра це те, од му ску ла ту ра-
та и од ко жа та.

Вие ги по ста ви вте те ме ли те на ва ску-
лар на та хи рур ги ја во „Ре-Ме ди ка“.

Да, ги ра бо ти ме и си те ин тер вен ции 
на ане вриз ми на аор та, си те ин тер-
вен ции на бај пас на ко ја би ло ар те ри-
ја во чо ве ко во то те ло, си те ме то ди на 
ен дар те ре кто ми ја, вен ски проб ле ми 
ка ко тром бо ви, АВ-фи сту ли за ди ја ли-
за и др.

За ед но со Ма ке дон ска та ака де ми ја на 
на у ки те и умет но сти те (МАНУ), ра бо ти те и 
про гра ма за де тер ми ни ра ње ге нет ски фа-
кто ри за до би ва ње дла бо ка вен ска тром-
бо за и ри зи ци од не на деј на ср це ва смрт. 
Што тие зна чат?

Па ци ен ти те кои во се мејс тво то има-
ат ва кви бо ле сти и слу чаи мо же да да-
дат крв и да им ка же ме да ли и кол кав 
сте пен на ри зик има ат за тоа де ка во 
те кот на жи во тот ќе до жи ве ат дла бо ка 
вен ска тром бо за ко ја мо же да де смр-
тен ис ход или да им се слу чи не на деј на 
ср це ва смрт. Пра ви ме прог но зи рач ки 
пре дик ции, па спо ред нив па ци ен ти те 
мо же по ве ќе вни ма ние да по све тат 
на пре вен ти ва та.

Ми на та та го ди на го на пра ви вте и пр во-
то вгра ду ва ње на би о ло шки за ли сток во 
Ма ке до ни ја, че твр то во све тот. Имп лан та-
ци ја та бе ше кај па ци ен тка со на пред на та 
фор ма на хро нич на вен ска ин су фи ци ен-
ци ја, со стој ба ко ја на ста ну ва по ра ди не-
пра вил на функ ци ја на вен ски те за ли сто ци 
во дла бо ки те ве ни, по ра ди што кр вта што 
тре ба нор мал но да се дви жи кон ср це то се 
вра ќа во спро ти вен пра вец.                         >>
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Што овоз мо жу ва ат тех-
но ло ги и те со ма тич ни 
кле тки и кор-ма трикс 
кои единс тве но вие ги 
ра бо ти те кај нас?

Во „Ре-Ме ди ка“ сум ре чи си че ти ри 
го ди ни, ко га се во ве де комп лет на ва-
ску лар на хи рур ги ја. Мо же да се по фа-
ли ме де ка си те ин тер вен ции што се 
ра бо тат во све тот и ту ка се во ве де ни. 
Тоа се ин тер вен ции на си те крв ни са-
до ви во чо ве ко во то те ло, од ка ро ти ди-
те кои го снаб ду ва ат со крв мо зоч но то 
тки во, дел од го ле ми те крв ни са до ви, 
аор та та до пер и фе ри ја, де ло ви кои се 
ра бо тат без ма ши на за ек стра кор по-
рал на цир ку ла ци ја, бу бреж ни ар те-
рии, ар те рии на цре ва та, пер и фер ни 
ар те рии на ра це и на но зе... Зна чи си-
те крв ни са до ви за ед но со си те ве ни. 
Пр во поч нав ме со ар те ри ски проб ле-
ми, зна чи бај пас-хи рур ги ја, по тоа дој-
доа на ред опе ра ции кои го оп фа ќа ат 
и вен ски от сег мент, а ка ко кру на во-
ве дов ме тех но ло ги ја со ма тич ни кле-
тки, ко ја са мо ту ка се ра бо ти, ка ко и 
кор ма трикс-тех но ло ги ја. Кор-ма трикс 
е би о ло шки ма те ри јал, сли чен на тки-
во, кој во ка кво тки во ќе го ста ви те во 
та кво се пре тво ра. Од не го мо же да 
пра ви те крв ни са до ви, или тоа што ви 
е по треб но.

Не о дам на на мла да де вој ка ѝ ја спа-
сив ме но га та, ко ја бе ше за ам пу та ци-
ја по ра ди ди ја бе тес. Со ог лед на тоа 
што це ла та му ску ла ту ра бе ше ган гре-
ноз на, со ап ли ка ци ја на ма тич ни кле-
тки и на кор ма трикс-тех но ло ги ја се га е 
ре ге не ри ра на, за ед но со ко жа та. 

Ма тич ни те кле тки, ка ко не ди фе рен-
ци ра ни, до би е ни од де ло ви од чо ве-
ко во то те ло (пер и фер на крв, мас но 
тки во, ко ске на ср це ви на) во ка ква 

Наука,трендовииумешностпротив
УБИЕЦОТБРОЈ1

Да се об но ви но га или ра ка со те шка ган гре на, 
ко ја до ско ро се от стра ну ва ше, не е вол шепс тво ту ку 
умеш ност и зна е ње на доц. д-р Вла тко Цве та нов ски, 
кар ди о ва ску ла рен хи рург во „Ре-Ме ди ка“ и на ти мот 

со кој ра бо ти. Единс твен во Ма ке до ни ја ус пеш но ги 
ра бо ти тех ни ки те на об но ву ва ње на де ло ви од те ло то и 

тки ва со ма тич ни кле тки и кор-ма трикс, но не ги 
за по ста ву ва ни ту кла сич ни те хи рур шки ме то ди. 

Во раз го во рот со не го тој об јас ну ва за овие за фа ти, 
ко га се при ме ну ва ат, но и за за шти та та од уби е цот 

број 1 - кар ди о ва ску лар ни те за бо лу ва ња

ДОЦ. Д-Р ВЛА ТКО ЦВЕ ТА НОВ СКИ, КАР ДИ О ВА СКУ ЛА РЕН ХИ РУРГ

Тренд е си те кар ди о ва ску лар ни хи рур зи да одат 
кон ми ни мал но ин ва зив ни хи рур шки ин тер-
вен ции, а тие по драз би ра ат де ка не ма го ле ми 

ре зо ви на те ло то. Ние оди ме во таа на со ка 
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Кај па ци ен тка та има по до бру ва ње 
на здрав је то. Бе ше из вр ше на имп-
лан та ци ја на би о ло шка ар те фи ци јал на 
вал ву ла во сег мент на дла бо ка ве на, 
кој е ин су фи ци ен тен (слаб). Кај па ци-
ен тка та има на ма лу ва ње на обе мот 
на по тко ле ни ца та, на ма лу ва ње на ото-
кот, а има ин тен зив на епи те ли за ци ја 
(заз дра ву ва ње) на отво ре на та ра на.

Ра бо ти те со па ци ен ти со нај че сти те за-
бо лу ва ња, кар ди о ва ску лар ни и ди ја бе тес. 
Ка ква пре вен ци ја пре по ра чу ва те за гра-
ѓа ни те?

Ге не рал но, це ла та при каз на се вр ти 
око лу на чи нот на жи ве е ње, тој мо ра 
да е уре ден и здрав, што по драз би ра 

вни ма ние при из бо рот на хра на и ре-
дов на фи зич ка актив ност. Мо ра да се 
оди на пре вен тив ни прег ле ди. Кар ди-
о ва ску лар ни те за бо лу ва ња се уби ец 
број еден и др жа ва та мо ра по ве ќе да 
ра бо ти око лу тоа. Во нај го лем број слу-
чаи тре ба да се пра ват крв ни ана ли-
зи, де тер ми ни ра ње и ели ми на ци ја на 
ри зик-фа кто ри, ко ро на рен стрес-тест, 
ан ги о гра фии и сѐ што е по треб но за 
на вре ме но откри ва ње на бо ле сти те.

Во ко ја на со ка ќе се дви жи раз во јот на 
кар ди о ва ску лар на та хи рур ги ја во бол ни-
ца та?

Има ме го ле ми пла но ви. Ме ѓу дру-
го то, тренд е си те кар ди о ва ску лар ни 
хи рур зи да одат кон ми ни мал но ин-
ва зив ни хи рур шки ин тер вен ции, а 
тие по драз би ра ат де ка не ма го ле ми 
ре зо ви на те ло то ту ку сѐ се ре ша ва 
со ми кро ре зо ви. Ние оди ме во таа 
на со ка. На при мер, ед на од но ви ни те 
кои ги во ве ду ва ме е ин тер вен ции на 
ане вриз ми те на глав ни от кр вен сад - 

аор та, за кои се га опе ра ци и те се ри-
зич ни и те шки. На ме сто со опе ра ци ја, 
при ко ја се упо тре бу ва вон те ле сен 
кр во ток со на ма лу ва ње на те лес на та 
тем пе ра ту ра и комп лет но за пи ра ње 
на цир ку ла ци ја та во те ло то, се га ќе се 
ре ша ва ат со ме то да со жи ца и по ста-
ву ва ње на ен до ва ску лар на про те за.

Што пра ви те за да не ви се стре се ра ка-
та во са ла?

За тоа искус тво то си има вли ја ние. 
Јас имав мож ност да ра бо там со мно-
гу до бри хи рур зи и да на у чам мно гу во 
овие сег мен ти. Но ако не кој ви ка же 
де ка е мр тов ла ден во опе ра ци о на са-
ла, ќе ве из ла же. На ша та хи рур ги ја е 
со при фа те на смрт ност. Со се кој по чи-
нат па ци ент уми ра и дел од вас, тоа е 
ра бо та ко ја не се крие. Ра бо та та е по 
та ков пад да се кре не те и да про дол-
жи те по на та му. Тоа се те шки при каз ни 
на кои ни ко гаш не ма да се на вик не те. 
Со те кот на вре ме то до а ѓа те во фа за 
во ко ја па ци ен ти те ги гле да те низ ана-

ли зи и ре зул та ти, но сѐ до де ка не дој де 
не кој член на се мејс тво то или не кое 
де тен це и ви ка же „спа си ми го та то“.

Ка ко то гаш се „кре ва те“ и пол ни те со 
по зи тив на енер ги ја?

Со се мејс тво то и во со ра бо тка та 
на ко ле ги те. Се мејс тво то е из вор на 
енер ги ја. Ние сме двај ца ле ка ри до-
ма, уба во се раз би ра ме. Со си нот, ко-
га ќе ме удо стои со вре ме со ог лед на 
тоа де ка е ма ту рант (се смее), зна е ме 
да свр ти ме ба скет, а ќер ка та е по ма-
ла, се га ќе оди во сред но. Го ше та ме 
ку тре то Ба ки, пе ша чи ме, оди ме по 
ка фу ли ња. Јас уште ка ко де те ве лев 
де ка ќе би дам до ктор, ве ро јат но не ко-
ја учи тел ка си из вр ши ла вли ја ние. Но 
на де ца та не им пра ви ме при ти сок за 
ме ди ци на, тоа е ло ша ус лу га за оваа 
про фе си ја. 

Та тко ми се за ни ма ва ше со пче-
ларс тво. Оста на ти се кош ни ци те, па 
на о ѓам вре ме да пре тр чам да ги ви-
дам. 

Не о дам на на 
мла да де вој ка ѝ 
ја спа сив ме но га-

та, ко ја бе ше за ам пу та ци ја 
по ра ди ди ја бе тес. Со ог лед 
на тоа што це ла та му ску ла-
ту ра бе ше ган гре ноз на, ја 
об но вив ме пре ку про цес 
на сти му ла ци ја на ре ге не-
ра ци ја та со ма тич ни кле тки 
и со кор-ма трикс и се га сѐ 
е заз дра ве но 
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Ма тич ни те кле тки, ка ко не ди фе рен ци ра ни, 
до би е ни од де ло ви од чо ве ко во то те ло, во ка-
ква сре ди на ќе ги ста ви те во та ква ќе се пре-

тво рат. Ние ту ка ги ап ли ци ра ме при те шки фор ми на ган-
гре на на ек стре ми те ти, се об но ву ва ат го ле ми сег мен ти 
од но зе те и од ра це те, од му ску ла ту ра та и од ко жа та 
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ПОДГОТОВКА НА 
ПАЦИЕНТОТ И УПОТРЕБА

Ла се рот се при ме ну ва за подм ла ду-
ва ње на ко жа та, за пер ма нент на ре-
дук ци ја на не са ка ни те влак на кај си-
те ти по ви ко жа, по тоа во те ра пи ја на 
сред но те шка фор ма на вос па ли тел ни 
ак ни, не ин ва зив на ре дук ци ја на брч-
ки, про ши ре ни крв ни са до ви на но зе-
те, ли це то, но сот и те ло то, ка ко и при 
трет ман на одре де ни ан ги о ми, при 
не кои ин фе ктив ни бо лест, за трет ма ни 
на по сто пе ра тив ни луз ни, ка ко и трет-
ман на га бич ни ин фек ции на но кти те.

- Па ци ен ти те во де неш но вре ме 
мно гу се ин фор ми ра ни, сме нет е и на-
ши от при стап. Мно гу по ве ќе ди ску ти-
ра ме со нив, а и тре ба да се збо ру ва. 
При ста пот кон па ци ен тот се ко гаш е 
ин ди ви ду а лен. Ти пот на ко жа та се раз-
ли ку ва и би деј ќи таа е нај го лем ор ган, 
се ко ја ре ги ја има раз лич ни ка ра кте-
ри сти ки и при упо тре ба та на ла се ри те 
се ко гаш се поч ну ва со ин ди ви ду ал ни 
па ра ме три за да се ви ди ре ак ци ја та 
на ко жа та. Трет ма нот се прис по со бу-

ва на се кој па ци ент. Она што ди ску-
ти ра ме со па ци ен тот е за тоа ка ква 
е не го ва та исто ри ја за соз да ва ње на 
луз ни, иа ко овие ла се ри не ма ат ну се-
фект за соз да ва ње луз ни - об јас ну ва 
д-р Би сер ко ска-Ата на сов ска.

Пред трет ман, до пол ну ва до ктор ка-
та, тре ба да се знае да ли па ци ен тот 
зе ма до да то ци ка ко же ле зо и дру ги ви-
та ми ни, да ли има фо то сен зи тив ност, 
да ли има не ко ја авто и му на бо лест или 
дру ги бо ле сти, да ли имал те ра пи ја со 
зла то, со ан ти ди ја бе ти ци. До кто рот и 
па ци ен тот ди ску ти ра ат и за оче ку ва-
ња та на па ци ен тот од ла се рот и кол ку 
ла се рот мо же да ги ис пол ни тие оче-
ку ва ња и во те ра пи ски и во естет ски 
це ли.

ЕСТЕТИКА ИЛИ ТЕРАПИЈА

Па ци ен ти те одат на трет ма ни со ла-
сер и од те ра пи ски и од естет ски при-
чи ни. Нај че сто се пра ват трет ма ни за 
подм ла ду ва ње, за са ни ра ње на тем-
ни те кру го ви под очи те и трет ман на 
луз ни, а не ре тко се ба ра ат и трет ма ни-
те за от стра ну ва ње не са ка ни влак на.

Осо бе но е важ но, наг ла су ва на ша та 
со го вор нич ка, на па ци ен тот да му се 
об јас ни ка ко да се од не су ва по ла сер-
ски от трет ман, да знае што по тоа - ко-
га е доз во ле но хи дри ра ње, да ли има 

по тре ба од ин тен зив на фо то про тек ци-
ја и слич но.

СЕСИИ И ТРЕТМАНИ

За от стра ну ва ње на ма ли те крв ни 
са до ви до вол ни се од ед на до три се-
сии, а вре ме тра е ње то на про це ду ра-
та за ви си од нив на та фор ма, го ле ми-
на и ме сто по лож ба, ка ко и од ти пот 
на ко жа та. Ла се рот е ефи ка сен и за 
от стра ну ва ње пиг мент ни ле зии, од-
нос но пиг мен та ции ка ко ре зул тат на 
ста ре е ње, по тоа со лар ни лен ти го и 
не кои не ву си. Во овие слу чаи, цел та 
на ла сер ски те пул со ви е ме ла ни нот 
на раз лич на дла бо чи на на ко жа та. Ла-
сер ско то от стра ну ва ње е при мен ли во 
и за влак на под па зу ви, би ки ни ре ги ја, 
врат, грб, гра ди, но зе и ли це. Ефи ка-
сен е трет ма нот и на тем ни те влак на 
(ка фе ни и цр ни), при што тие от па ѓа ат, 
а нив ни от по на та мо шен по раст е ми-
ни ма лен. Ге не рал но, за ефи ка сен ре-
зул тат се по треб ни од два до шест трет-
ма ни на од че ти ри до шест не де ли.

- Трет ма нот на брч ки и фо то ста ре е-
ње, за тег ну ва ње на ко жа та на ли це то, 
на над ла кти ци те, на вна треш ни от дел 
од по тко ле ни ца та и на сто ма кот се, ис-
то та ка, на спи со кот трет ма ни со овој 
ла сер. Со не го е мо жен и ком би ни ран 
трет ман на ко жа та за ре ју ве на ци ја, 
брч ки, за тег ну ва ње, ак ни, ка ко и тре-
ти ра ње на га бич на ин фек ци ја на но-
кти те, за што тре ба ат че ти ри трет ма ни 
во ин тер ва ли кои ќе ги одре ди дер ма-
то ло гот - ве ли д-р Би сер ко ска-Ата на-
сов ска 

Но ви те ла се ри во дер ма то ло ги ја та-
та се не ин ва зив ни, без бед ни и бр зи, 
а ефе ктот трае дол го. Се пак, пред да 
се при ме нат, осо бе но е важ но да се 
знае точ на та ди јаг но за на про ме ни те 
кај па ци ен тот.Ла сер ска та енер ги ја во 

пос лед ни ве го ди ни се на-
мет ну ва ка ко брз, си гу рен 
и не а гре си вен ме тод за 
трет ман на раз ни проб ле-

ми по вр за ни со есте ти ка та на ли це 
и на те ло и при проб ле ми на ко жа-
та. Од не о дам на „Ре-Ме ди ка“ е до о-
пре ме на со нај мо дер ни ме ди цин ски 
ла се ри кои има ат ус пеш на при ме на 
и во дер ма то ло ги ја та и во ги не ко-
ло ги ја та. На по стој на та со вре ме на 
опре ма во од де лот за дер ма то ло ги ја 
се до да де ни нај но ви те, а тоа се ЦО2 
фрак ци ни ра ни от ла сер, Ен Ди Јаг ла-
се рот (Нд Ѕаг ла сер) и Ер би ум Јаг ла-
се рот (Ер: Ѕаг ла сер).

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 се ра-

бо ти за ла се ри со раз лич на бра но ва 
дол жи на ко ја е мно гу важ на за ра ди 
до бра ап сорп ци ја на енер ги ја та во 
стру кту ри те кои са ка ме да ги тре-
ти ра ме, за да се из бег нат не са ка-
ни ефе кти. Овие ла се ри, ве ли до-
ктор ка та, обез бе ду ва ат без бед ност 
за па ци ен тот, не ма луз ни, ефе ктот 
на сра бо те но то се са ни ра по пр ви-
от ден, не ма бол ка, обез бе ду ва ат 
ком фор и ква ли тет, а па ци ен тот мо-
же вед наш да се вра ти на ра бо та. 
При упо тре ба на ла се ри те, ко жа та 
се тре ти ра во дла бо чи на, а се за др-
жу ва по вр шин ски от слој, од нос но 
кај ЦО2-ла се рот зра кот се про пу шта 
низ ми кро ре ше тка ко ја го рас пр ску-
ва во дла бо чи на од еден ми ли ме тар 
и ин тен зив но акти ви ра соз да ва ње 
ко ла ге ни влак на.

ВО
Ф
О
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При ста пот кон па ци ен тот се ко-
гаш е ин ди ви ду а лен, а трет ма-

нот се прис по со бу ва на се кој 
па ци ент. Осо бе но е важ но да се 
има точ на ди јаг но за на про ме-
ни те пред трет ма ни те, а со па-

ци ен тот да се раз го ва ра кои се 
не го ви те оче ку ва ња од ла се рот 

и кол ку ла се рот мо же да од го во-
ри на жел би те на па ци ен тот

Прим. д-р Ли ди ја  
Би сер ко ска-Ата на сов ска

НАЈСОВРЕМЕНА ЛАСЕРСКА ТЕХНОЛОГИЈА

Ласериизатерапија
изаестетика

Ла се рот се при ме ну ва за 
трет ма ни за подм ла ду ва ње 
на ко жа та, за тре ти ра ње 
не са ка ни влак на, но и во 
те ра пи ја на вос па ли тел ни 
ак ни, не ин ва зив на ре дук-
ци ја на брч ки, про ши ре ни 
крв ни са до ви на но зе те, 
ли це то, но сот и те ло то, ка ко 
и при трет ман на одре де-
ни ан ги о ми, ин фе ктив ни 
бо лест, на по сто пе ра тив ни 
луз ни, га бич ни ин фек ции 
на но кти те
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ПРЕДНОСТИ

Кли нич ки те сту дии на ве ду ва ат  
за 68 от сто ус пеш на те ра пи ја на из-
ле ку ва ње и 94 от сто по до бру ва ње на 
со стој ба та по 120 де на од трет ма нот.

- Пред но сти те на оваа нај но ва ме-
то да на Ин цон ти ла се и Ин ти ма ла се 
се во со се ма без бол ни от и без бе ден 
на чи на на из ве ду ва ње без упо тре ба 
на ане сте зи ја, без кр ва ве ње, се че-
ње или ши е ње, без упо тре ба на 
анал ге ти ци или ан ти би о ти ци и 
без комп ли ка ции. Не е по треб-
на по себ на пре до пе ра тив на 
под го то вка, а за креп ну ва ње-
то на па ци ен тки те е бр зо и 
не по сред но по ин тер вен-
ци ја та мо жат да се вра тат 
на ре дов ни те актив но сти 
- до да ва до ктор ка та.

Во те кот на не де ла-
та по ин тер вен ци ја та, 
па ци ен тки те тре ба да 
из бег ну ва ат да ди га ат 
те жок то вар и да има ат 
ин тим ни од но си. Нај че-
сто се пра ват две ин тер-
вен ции во ин тер вал од 
че ти ри до шест не де ли.

Нај со вре ме ни оп ции за 
те ра пи ја на бла ги до 
уме ре ни симп то ми на 
не вол но исте ку ва ње на 
ури на (СУИ) и син дром 

на опу ште ни ѕи до ви на ва ги на (Ин-
цон ти ла се и Ин ти ма ла се) се но ви, 
не ин ва зив ни ла сер ски ин тер вен ции 
кои се без бол ни, ефи кас ни, кра тко 
тра ат и со се ма се си гур ни, а со кои 
уште по пр ви от трет ман же ни те го 
ре ша ва ат овој проб лем, или, пак, 
се пре ве ни ра вло шу ва ње на со стој-
ба та и по тре ба та од хи рур шки за фат 
во по до цен пер и од. СУИ и син дро мот 
на ре ла кси ра на ва ги на се ме ѓу себ-
но по вр за ни, а и две те ин тер вен ции 
мо жат да се на пра ват исто вре ме но, 
об јас ну ва д-р Афро ди та Стом на ро-
ска, ги не ко лог, ко ја ги из ве ду ва трет-
ма ни те.

ПАЦИЕНТКИТЕ ГО КРИЈАТ ПРОБЛЕМОТ

- Око лу 40 про цен ти од же ни те во 
кое би ло до ба, осо бе но оние кои 
има ле еден или по ве ќе ва ги нал ни 
по ро ду ва ња, има ат или проб лем со 
за др жу ва ње на ури на та или на ма ле-
но за до волс тво при по ло ви од но си 
по ра ди пре ку мер но то рас тег ну ва ње 
на ва ги нал но то тки во. Тоа е ги не ко-
ло шки проб лем за кој па ци ен тки те 
нај че сто мол чат, и до кол ку не се пре-
зе ме не што, проб ле мот со го ди ни те 
се зго ле му ва, а ква ли те тот на жи во-
тот се на ма лу ва. Овие па ци ен тки нај-
че сто се ја ву ва ат на ги не ко лог ко га 
ве ќе ќе дој де до це ло сен про лапс на 
уте ру сот и единс тве но ре ше ние што 
пре о ста ну ва е хи рур шка ин тер вен-
ци ја - об јас ну ва д-р Стом на ро ска. 
Ток му по ра ди тоа, нај важ на та уло га 
на оваа но ва ла сер ска ме то да е пре-

вен ци ја на те шки те об ли ци на ин кон-
ти нен ци ја, це ло сен про лапс на уте ру-
сот и евен ту а лен хи рур шки за фат.

 СУИ е нај чест об лик на ин кон ти-
нен ци ја и прет ста ву ва не вол но ис пу-
шта ње ури на при зго ле мен при ти сок 
(стрес) на моч ни от ме ур при каш ла-
ње, ки ва ње, сме е ње или фи зич ки 
на пор. При чи на за тоа, ве ли до ктор-
ка та, е сла бе е ње на ме ха низ мот на 
за тво ра ње на уре трал ни от сфин ктер, 
што е пос ле ди ца на на ма лу ва ње на 
то ну сот на му ску ла ту ра та на кар лич-

но то дно, кои учес тву ва ат во ста тич-
на та под др шка на моч ни от ме ур. 
Ри зик-фа кто ри, освен ва ги нал ни те 
по ро ду ва ња, се и про це сот на ста ре-
е ње и де бе ли на та.

ЛАСЕР НАМЕСТО ОПЕРАЦИИ

- До се га СУИ не ин ва зив но се ле ку-
ва ше со по мош на Ке ге ло ви те веж-
би за за јак ну ва ње на му ску ла ту ра та 
на кар лич но то дно, кои се де лум но 
ефи кас ни би деј ќи за ви сат од тоа 
кол ку че сто и ре дов но се пра ват. Те-
шки те на ру шу ва ња и го ле ми те па до-
ви на уте ру сот се ле ку ва ат опе ра тив-
но со по ста ву ва ње раз ни тра ки или 
мре жи, или со по го ле ми опе ра тив ни 
за фа ти за кои е по треб но пре стој во 
бол ни ца, ане сте зи ја и по дол го за-
креп ну ва ње. Ле ку ва ње то, пак, на 
син дро мот на опу ште ни ѕи до ви на 
ва ги на та се пра ви ефи кас но со пла-
стич на опе ра ци ја на пред ни от и на 
зад ни от ва ги на лен ѕид - ве ли на ша та 
со го вор нич ка.

Но ва та не ин ва зив на ла сер ска те-
ра пи ја во трет ма нот на бла га и уме-
ре на стрес-ин кон ти нен ци ја се ба зи-
ра на фо то тер мал но то дејс тво, кое 
во ди до ре стру кту ри ра ње на по стој-
ни от и сти му ла ци ја на син те за на но-
ви от ко ла ген во ва ги нал ни те ѕи до ви 
и фас ци и те на му ску ли те на кар лич-
но то дно. На ист на чин ла се рот по ма-
га и во ле ку ва ње на па дот на моч ни-
от ме ур (ци сто це ла).

- Тоа при до не су ва до зац вр сту ва-
ње и за тег ну ва ње на ва ги нал ни те 
ѕи до ви, што овоз мо жу ва по до бра 
пот по ра на моч ни от ме ур и за др жу-
ва ње на ури на та, ка ко и по до бро ин-
тим но до жи ву ва ње - ве ли д-р Стом-
нар ска.

Пред но сти те на оваа нај но ва 
ме то да на Ин цон ти ла се и Ин ти-

ма ла се се во со се ма без бол ни от 
и без бе ден на чи на на из ве ду ва-

ње без упо тре ба на ане сте зи ја, 
без кр ва ве ње, се че ње или ши е-
ње, без упо тре ба на анал ге ти ци 
или ан ти би о ти ци и без комп ли-

ка ции
Д-р Афро ди та Стом на ро ска, 

ги не ко лог

ВО
Ф
О
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Т ЕДИНС ТВЕ НО ВО „РЕ-МЕ ДИ КА“ 

Ласерскавагинопластика
БЕЗБОЛНОЛЕКУВА

инконтиненција

Со ла сер ски от 
трет ман на род ни ца та 
со стој ба та мо же да се 
вра ти де сет го ди ни 
на на зад, т.е. пред п
о ро ду ва ње то

Но ва та ла сер ска 
те ра пи ја при до не су ва 
за зац вр сту ва ње и 
за тег ну ва ње на 
ва ги нал ни те ѕи до ви, 
што овоз мо жу ва 
по до бра пот по ра на 
моч ни от ме ур и 
за др жу ва ње на ури на та, 
ка ко и по до бро ин тим но 
до жи ву ва ње
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ШТО СЀ СЕ ИСПИТУВА?
 

- Зна чи, ин фек ци ја та на ста ну ва ка ко 
ре зул тат на про ди ра ње на па то ге ни 
ми кро ор га низ ми во чо веч ко то те ло. 
Нив на та ин фе ктив ност мо же да би де 
сил но изра зе на и да на ста не раз бо-
лу ва ње на го ле ма гру па лу ѓе - по ја ва 
на ре че на епи де ми ја. За тоа ин фек ци-
и те има ат раз лич ни фор ми и раз лич но 
се по ја ву ва ат и та ка вли ја ат ди рект но 
или ин ди рект но врз ква ли те тот на жи-
во тот на чо ве кот. При чи ни те ли на ин-
фек ци и те се ми кро ор га низ ми од кои 
нај поз на ти се: ба кте рии, ви ру си, па ра-
зи ти и га би - ве ли д-р Ивиќ-Ко лев ска.

На у ка ко ја се за ни ма ва со ге не за та, 
ка ра кте ри сти ки те, раз во јот и откри ва-
ње то на при чи ни те ли те на ин фек ци-
и те е ми кро би о ло ги ја та, а неј зи на та 
гран ка - кли нич ка та ми кро би о ло ги ја 
се за ни ма ва, пред сѐ, со откри ва ње 
и уни шту ва ње на па то ге ни те ми кро-
ор га низ ми. Та ка, кли нич ка та ми кро-
би о ло ги ја со сво ја та актив ност ка ко 
ап ли ка тив на на у ка е по вр за на ско ро 
со си те гран ки на ме ди ци на та ка ко 
што се: ин фе кто ло ги ја та, си те супс пе-
ци јал но сти во ин тер на та ме ди ци на, во 
хи рур ги ја та, пе ди ја три ја та, ги не ко ло-
ги ја та и аку шерс тво то и др.

Од не о дам на во „Ре-Ме ди ка“, во 
рам ки те на сво ја та бол ни ца отво-
ри ми кро би о ло шка ла бо ра то ри ја со 
актив ност за сво и те па ци ен ти. Во 
оваа ла бо ра то ри ја е мож но да се на-
пра ват ми кро би о ло шки ана ли зи врз 
ма те ри јал до би ен од си те ана том ски 
си сте ми, поч ну вај ќи од рес пи ра тор ни-
от, уро ге ни тал ни от, ди ге стив ни от и си-
те дру ги. Во оваа ла бо ра то ри ја, по крај 
кла сич ни те ми кро би о ло шки ме то ди, 
се ко ри стат и нај со вре ме ни ди јаг но-
стич ки ме то ди со авто ма ти зи ра ни 
апа ра ти, со што пре циз но и за по ку-
со вре ме се до би ва кра ен ре зул тат.  
- Та ка оваа ла бо ра то ри ја ди рект но 
учес тву ва во ди јаг но сти ка та, сле де ње-
то и спре чу ва ње то на ин тра хос пи тал-
ни те ин фек ции и по ја ва на ре зи стен-
ци ја кон опре де ле ни ан ти би о ти ци. 
Ме ѓу нај че сти те ана ли зи кои се вр шат 
врз при ме ро ци зе ме ни од рес пи ра-
тор ни от си стем спа ѓа ат брис од гр ло 
и од нос, бри се ви од уста (бу кал на ли-
га ви ца, ја зик), спу тум, тра хе а лен ас-
пи рат од душ ник; од уро ге ни тал ни от 
си стем - ури но кул ту ра, брис од вул ва, 
од ва ги на, ва ги на и цер викс за оп-

шта ба кте ри о ло шка ана ли за - ве ли д-р 
Ивиќ-Ко лев ска. 

НАЈЧЕСТИ АНАЛИЗИ
 

Во по но во вре ме по че сто се ба ра ат 
ана ли зи за опре де лу ва ње при сус тво 
на хла ми дии, ми коп лаз ми за ги не ко-
ло шки па ци ен тки, а кај бре ме ни те же-
ни се ба ра да се иск лу чи при сус тво на 
ли сте рии и бе та-хе мо ли ти чен стреп то-
кок од гру па та Б. Кај ма жи те се вр шат 
ис пи ту ва ња за при сус тво на ба кте рии 
во спер ма, брис од пре пу ци ум, од 
гланс, уре тра и ма те ри јал од про ста та. 
Исто та ка се ис пи ту ва и брис од се ко ја 
ра на, ако има зна ци за ин фек ци ја.

- Че сто па ти во те кот на опе ра ци ја та 
хи рур гот има по тре ба од соз на ние за 
при сус тво на ба кте ри о ло шка кон та ми-
ни ра ност, па се вр шат ана ли зи на пун-

ктат, ас пи рат или не кро тич но тки во од 
ра на, ана ли за на жолч ка, гној, зглоб на 
или си но ви јал на теч ност; пер и кард на, 
пле врал на, или пер и то не ал на теч ност. 
Се те сти ра ат и при ме ро ци од ли квор, 
уши, очи, ко жа, ак ни, пу сту ли. Се вр ши 
и па ле та на иму но ло шки те сто ви (хе-
па тит А,Б,Ц, си да, ТОРЧ-то ксоп лаз ма, 
ру бе о ла, ци то ме га ло ви рус, Еп штајн-

ба ров ви рус, ви рус ва ри че ла зо стер, 
ро та и аде но ви ру си, хе ли ко ба ктер пи-
ло ри, то ксин на кло стри ди ум ди фи ци-
ле) - об јас ну ва на ша та со го вор нич ка. 
Мо же да се одре ду ва ат Д-ди ме ри, ви-
та мин Д и про кал ци то нин во крв (за 
ра но раз гра ни чу ва ње на ба кте ри ски-
те од ви рус ни те ин фек ции). Кај хос пи-
та ли зи ра ни те бол ни, ако има по тре ба, 
се пра ви и хе мо кул ту ра.

БРЗИ РЕЗУЛТАТИ

- Во ла бо ра то ри ја та осо бе но вни ма-
ние се по све ту ва на пра вил но то зе ма-
ње при ме рок за ана ли за. Тоа се вр ши 
струч но, со од вет но и на вре ме но за да 
се овоз мо жи по то чен и ре зул тат до би-
ен за по ку со вре ме - ве ли до ктор ка та.

Во овој про цес од осо бе но зна че ње 
е со ра бо тка та по ме ѓу ле ка рот-кли ни-
чар и ми кро би о ло гот. Та ка, ле ка рот 
има ин фор ма ции за ре зул та тот од ис-
пра те ни от при ме рок ве ќе след ни от 
ден, а ко га е мож но и за не кол ку ча са.  
- Ние во „Ре-Ме ди ка“ има ме бр за ко-
му ни ка ци ја и ус пе шен т.н. три а гол ник 
па ци ент - кли ни чар - ми кро би о лог, кој 
прет ста ву ва единс тве на функ ци о нал-
на це ли на. На тој на чин бол ни от ќе 
би де бр зо и со од вет но тре ти ран, ќе се 
до бие до бар те ра пи ски ре зул тат и се 
спре чу ва ши ре ње то на ин фек ци ја та. 
Ва ква та со ра бо тка овоз мо жу ва по-
бр зо вклу чу ва ње на ан ти би о тич ка та 
те ра пи ја, ако тоа спо ред ре зул та тот е 
по треб но, ка ко и по бр зо оз дра ву ва ње 
- ве ли д-р Ивиќ-Ко лев ска.

ПОБРЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА, 
ПОГОЛЕМА ЗАШТЕДА

 
Ми кро би о ло шка та ла бо ра то ри ја со 
мож но ста за бр за и со вре ме на ди јаг-
но сти ка и со со ра бо тка та по ме ѓу кли-
ни ча рот и ми кро би о ло гот овоз мо жу ва 
по е фи кас но ле ку ва ње на па ци ен ти те. 

- Крај на за лож ба е по до бру ва ње на 
здрав стве на та со стој ба на бол ни от, 
зна чај но ре ду ци ра ње на комп ли ка-
ци и те од ин фек ции, зго ле му ва ње на 
шан си те за по зи ти вен ис ход од те ра-
пи ски от трет ман, што на бол ни те, по-
крај сѐ, им овоз мо жу ва еко ном ска 
за ште да со на ма лу ва ње то на бро јот 
на бол нич ки де но ви, по бр за ре ха би-
ли та ци ја и вра ќа ње во се којд нев ни от 
про фе си о на лен и при ва тен жи вот - до-
да ва до ктор ка та. 
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Во ла бо ра то ри ја та осо бе но 
вни ма ние се по све ту ва на пра-
вил но то зе ма ње при ме ро кот за 

ана ли за. Тоа се вр ши струч но, 
со од вет но и на вре ме но за да 

се овоз мо жи по то чен и ре зул тат 
до би ен за по ку со вре ме

Д-р Сне жа на Ивиќ-Ко лев ска, 
спе ци ја лист-ми кро би о лог

Н о в а  м и к р о б и о л о ш к а  л а б о р а т о р и ј а

ПРЕЦИЗНИРЕЗУЛТАТИ,
ПОБРЗОЗАЗДРАВУВАЊЕ
„Ре-Ме ди ка“ отво ри  
ми кро би о ло шка ла бо ра-
то ри ја во ко ја па ци ен ти те 
мо же да на пра ват ми кро-
би о ло шки ана ли зи. Во неа, 
по крај кла сич ни те ми кро-
би о ло шки, се ко ри стат и 
нај со вре ме ни ди јаг но стич-
ки ме то ди со авто ма ти зи-
ра ни апа ра ти, со што пре-
циз но и за по ку со вре ме се 
до би ва кра ен ре зул тат 

Во при ро да та, по крај чо ве
кот, по сто јат мно гу дру ги 
ор га низ ми и ми кро ор
га низ ми, кои на опре де
лен на чин ста пу ва ат во 

ин те рак ци ја со не го. Не кои од нив 
се ин фе ктив нопа то ге ни и мо же да 
пре диз ви ка ат ре ак ци ја на од бран
бе ни от, имун си стем на чо ве кот. 
Во таа „бор ба“, об јас ну ва Сне жа на 
ИвиќКо лев ска, до ктор на ме ди цин
ски на у ки и ми кро би о лог во „РеМе
ди ка“, ако по бе дат ми кро ор га низ
ми те ќе на ста не бо лест. 
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ИЗБАЛАНСИРАНАИСХРАНА
СОИТАЛИЈАНСКИВКУС

СОВРШЕНИЗБОРЗАВАШЕТОБЕБЕ

За шти та за оние со ви сок при ти сок
Ср це ви те бол ни и па ци ен ти те со ви сок кр вен при-

ти сок тре ба да из бег ну ва ат из ле гу ва ње над вор во 
пер и о дот по ме ѓу 11 и 16 ча сот, но до кол ку тоа е не-
оп ход но, по треб но е да би дат об ле че ни во лес на па-
муч на об ле ка во свет ли бои, со ка па или со ше шир 
на гла ва та, ка ко и со очи ла за сон це со УВ-фил тер. 
 Зе ма ње то до вол но ко ли чес тво теч но сти во лет ни-
те ме се ци иск лу чи тел но е важ но и за ср це ви те бол ни. 
Тие тре ба да зе ма ат, исто та ка, нај мал ку два ли тра теч-
ност днев но. Се пре по ра чу ва ат по крај во да та, и би-
стри не га зи ра ни со ко ви, јо гурт, ки се ло мле ко и ча е ви, 
а при тоа теч но сти те не тре ба да би дат мно гу лад ни.  
Ре дов на та ан ти хи пер тен зив на те ра пи ја тре ба да се зе-
ма ка ко што е про пи ша на од ле кар. 

Убо ди од ин се кти
Убо ди те од ин се кти ста ну ва ат вид ли ви со ма ли брун-

ки, ме ур чи ња, цр ве ни дам ки, ја деж, но мо же да се по-
ја ви и алер ги ска ре ак ци ја. За ова се ко ри стат лад ни об-
ло ги, кре мо ви за сми ру ва ње на ко жа та, а по не ко гаш е 
по треб на по се та на ле кар. За ра ди пре те ра но че ша ње 
мо же на ме сто то да се на пра ви и ба кте ри ска ин фек-
ци ја и во та ков слу чај е не оп ход но да се ко ри стат ан-
тис пе ти ци. По ве ќе то убо ди од ин се кти се сми ру ва ат за 
не кол ку де на.

Ле то то но си од мор, мно гу сон це, уба во рас по ло же ние, но и го ре шти ни,  
из го ре ни ци, угри зи од жи вот ни, ин се кти... Тоа, пак, зна чи де ка тре ба да би де ме  

под го тве ни за не го, а не ре тко тре ба и со стра те ги ја да на ста пу ва ме за да се за шти ти ме. 
За да не се рас и пе лет но то ужи ва ње, на ши те ле ка ри со ве ту ва ат ка ко да се за шти ти ме, 

а и ка ко да им по мог не ме и на де ца та

Летнипредизвици

Кои се зна ци те на тру е ње со хра на?
По вра ќа ње, про ли ви, тре ска, тем пе ра ту ра се симп то-

ми те по кои се пре поз на ва ат мож ни те тру е ња со хра на, 
кои се че сти во лет ни те ме се ци од го ди на та. Освен за 
де ца та, тру е ње то мо же да би де опас но и за по ста ри те, 
бре ме ни те и хро нич но бол ни те. 

Симп то ми те мо же да се по ја ват и по 72 ча са отка ко 
сте ја де ле од за ра зе на та хра на. Ле ка ри те тру е ња та ги де-
лат на али мен тар ни ин то кси ка ции и на то ксо ин фек ции. 
Али мен тар ни те ин то кси ка ции се прос ле де ни со по вра-
ќа ње, без тем пе ра ту ра и со ед на-две ка ше сти сто ли ци. 
То гаш на ор га низ мот му е по треб на ре хи дра та ци ја. 

То ксо ин фек ци и те, пак, пре диз ви ку ва ат гла во бол ка, 
тре ска, по ка че на те лес на тем пе ра ту ра, по вра ќа ње и по-
го лем број сто ли ци. По ра ди гу бе ње на во да во ор га низ-
мот че сто е по треб но бол нич ко ле ку ва ње. 

По ма ли и по лес ни обро ци
Со ви со ки те тем пе ра ту ри кои ни ги но си ле

то то, по треб но е да се по тру ди ме да не го оп
то ва ру ва ме на ши от ор га ни зам со мас на, 
ви со ко ка ло рич на и пр же на хра на, со ве ту ва др Ви о
ле та Хри сто ваЈа ниќ, ин тер нис тка во „РеМе ди ка“.  
 Лет на та се зо на е из во нре ден пер и од за про ме на 
на ис хра на та со вне су ва ње по лес ни обро ци во по
ма ло ко ли чес тво. По треб но е да се ја де здра ва и 
све жо под го тве на хра на, од нос но си те ви до ви све
жо овош је и зе лен чук кои ги има во изо билс тво. 
Мно гу важ на уло га има вне су ва ње то по го ле мо ко
ли чес тво теч но сти ка ко во да и све жо про це де ни 
со ко ви, а из бег ну ва ње га зи ра ни и ал ко хол ни пи ја
ла ци  пре по ра чу ва до ктор ка та.

Алер ги ја од сон це
Цр ве на ко жа, иси пу ва ње, ја деж на  

ме ста та кои би ле из ло же ни на сон це,  
ме у ри-из го ре ни ци се симп то ми те што се  
ја ву ва ат по пре ку мер но сон ча ње во  
пер и од од 12 до 24 ча са. Ле ка ри те  
ве лат де ка мо же да би де за фа те на  
и ко жа та ко ја е по кри е на со об ле ка.  
Со ве ту ва ат лад ни об ло ги и да  
не се ки нат ме у ри те, би деј ќи е  
мож на ин фек ци ја. Тие тре ба да  
се по кри јат со сте рил на га за. 

Бре ме ни те по ве ќе да 
вни ма ва ат

Бре ме ни те же ни од 11 до 17 ча сот 
во те кот на де нот не тре ба да се из-
ло жу ва ат на ди рект на сон че ва свет-
ли на. Ко га из ле гу ва ат на отво ре но 
тре ба да но сат ка па со ши рок обод. 
Ко жа та на бре ме ни те е осет ли ва на 
топ ло, па мо ра да ста ва ат и за шти тен 
крем со ви сок за шти тен фа ктор. За 
бре ме ни те се пре по ра чу ва пли ва-
ње, но во во да та тре ба да се вле гу-
ва по сте пе но. Тие тре ба да вне су ва-
ат мно гу теч но сти, да но сат лес на и 
свет ла об ле ка од при род ни ма те ри-
ја ли и да ја дат по ве ќе лес на хра на.  
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мно гу не при јат ни за де ца та, па и 
бол ни. 

- До кол ку ко жа та на де те то е са мо 
цр ве на, топ ла и бол но чув стви тел на, 
мо же те да ја тре ти ра те со сту де ни 
об ло ги или со ту ши ра ње со по сту де-
на во да

- За на ма лу ва ње на бол ка та мо же 
на де те то да му се да де „па ра це та-
мол“ (те ра пи ја та мо же да се по вто ру-
ва на 6-8 ча са, по по тре ба)

- До кол ку се по ја ват и пли ко ви на 
ко жа та, тре ска или де те то се жа ли 
на гла во бол ка, за дол жи тел но тре ба 
да се од не се на ле кар (тре ба да се 
про це ни да ли е по треб но ле ку ва ње 
во бол ни ца)

- По треб на е ин тен зив на ре хи дра-
та ци ја на де те то

- Пли ко ви те на ко жа та мо жат до-
пол ни тел но да се ин фи ци ра ат, по-
ра ди што е по треб но да се вклу чи и 
до пол ни тел на те ра пи ја со ан ти би о ти-
ци, но во кон сул та ци ја со ле кар

- Изра зе ни те из го ре ни ци тре ба да 
се тре ти ра ат ка ко и си те се ри оз ни 
из го ре ни ци, осо бе но ако е за фа те на 
по го ле ма по вр ши на од те ло то

КА КО СО ДЕ ЦА ТА НА БА ЗЕН?

Ро ди те ли те тре ба да зна ат ка ко да 
ги за шти тат сво и те де ца ко га пре сто-
ју ва ат око лу или во ба зе нот.

 - Ни ко гаш не оста вај те го де те то 
са мо на ба зен 

- Ако има те сопс твен ба зен, огра-
де те го за да мо же те да го кон тро ли-
ра те при ста пот на де те то до не го 

- Ма ли те де ца кои иа ко пли ва ат 
со гу ма, воз душ но еле че или со по-
пу лар ни те „му ску ли“, се ко гаш тре ба 
да би дат во при друж ба на во зрас ни 
и на од да ле че ност не по го ле ма од 1 
ме тар од нив, од нос но на „до фат на 
ра ка та“

- Не мој те да ги пу шта те во ба зен 
де ца та кои сѐ уште ко ри стат пе ле ни 
или има ат ди ја реа, за да се из бег не 
за га ду ва ње то на во да та со ба кте рии

- Ни ка ко не тре ба да доз во ли те де-
ца та да ја гол та ат и да ја пи јат во да та 
од ба зе нот

КА КО ДА ГИ ЗА ШТИ ТИ МЕ  
ДЕ ЦА ТА ОД ИН СЕ КТИ?

Здо дев ни те ин се кти, а не ре тко 
и бол ни те убо ди од нив зна ат да го 
рас и пат од мо рот. За тоа тре ба да би-
де ме под го тве ни за за шти та од нив, 
осо бе но од ко мар ци те. 

- Се ко гаш тре ба да се из бег ну ва-
ат ме ста ка де што има гнез да на ин-
се кти и ме ста ка де што се со би ра ат 
раз ни бу бач ки, ка ко што се: ви ро ви, 
не по кри е на хра на или гра ди ни со 
расц ве та ни бил ки

- Не ги пр скај те де ца та со де зо до-

ран си и пар фе ми и не ги об ле ку вај те 
во али шта со мно гу ин тен зив ни бои 
и со цве тен де зен, би деј ќи тие ги 
прив ле ку ва ат ин се кти те

- За за шти та на де ца та од убо ди 
од ин се кти ко ри сте те го она средс-
тво што е пре по ра ча но ка ко со-
од вет но за во зра ста - УЗ-апа ра ти, 
спре јо ви и сл.

- До кол ку де те то го кас не ин сект и 
се по ја ви цр ве ни ло или ја деж, ста-
ве те лад на об ло га, гел (нај до бро од 
ка ми ли ца) или маст за сми ру ва ње, 
а до кол ку има по бур на ло кал на ре-
ак ци ја оде те на ле кар.                    >>
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КА КО ДА СЕ ЗА ШТИ ТАТ  
ДЕ ЦА ТА ОД ПРЕ ТОП ЛУ ВА ЊЕ?

Кол ку што е ко рис но сон-
це то, тол ку мо же да би де 
и опас но, осо бе но за нај-
ма ли те (нај ри зич на е во-
зра ста до 3 го ди ни) и тоа 

во де лот од де нот ко га ул тра ви о ле то-
ви те зра ци се нај ин тен зив ни. За тоа, 
со ве ту ва д-р Поп-Ла за ро ва, тре ба да 
би де те осо бе но вни ма тел ни ко га и 
кол ку ќе ги оста ви те де ца та на сон це.

- Де ца та до 6 ме се ци не се из ло-
жу ва ат на сон це, чу вај те ги во сен ка

- Че сто ну де те им теч но сти
- Ни ко гаш не ги оста вај те во пар-

ки ра на ко ла са ми, ду ри и ако има те 
де лум но отво рен про зо рец

- Об ле ку вај те ги во лес на, свет ла, 
тен ка об ле ка од при род ни ма те ри ја-
ли

- Ко ри сте те кап чи ња за за шти та на 
гла ва та, ли це то и вра тот на де те то

- Оби де те се да ги раз ла ду ва те со 
че сто ту ши ра ње и ба ња ње

- Пла ни рај те ги над во реш ни те 
актив но сти во утрин ски те и во ве-
чер ни те ча со ви 

КА КО ПРА ВИЛ НО ДА СЕ  
ЗА ШТИ ТИ КО ЖА ТА? 

- Де ца та тре ба да се мач ка ат со 
пре па ра ти за сон ча ње со од вет ни 
за нив на та во зраст, во до вол но ко-
ли чес тво и тоа нај мал ку 30 ми ну ти 
пред из ло жу ва ње на сон це

- Пре па ра тот тре ба да се на не су ва 
и ако де те то е ис по те но и по ка пе ње, 
би деј ќи не по сто јат средс тва за сон-
ча ње це лос но от пор ни на во да

- Кре мо ви те тре ба да би дат со за-
шти тен фа ктор од 25 до 50, кои шти-

тат од УВА и од УВБ-зра ци
- Те ло то на де те то да би де за шти те-

но со тен ка об ле ка од па мук, лен и 
слич ни ма те ри ја ли, а гла ва та со ка па 
и очи ла кои ре чи си це лос но ги бло-
ки ра ат ул тра ви о ле то ви те зра ци

- Из бег ну вај те го пер и о дот од де нот 
од 10 до 16 ча сот 

- Во де те сме тка де ка ко га де те то е 
во бли зи на на во да или во во да, има 
зго ле ме на реф ле кси ја и по треб на му 
е со од вет на за шти та

- Не оста вај те го де те то дол го со ис-
по те на или со из мо кре на об ле ка

КА КО СЕ ТРЕ ТИ РА АТ  
ИЗ ГО РЕ НИ ЦИ ТЕ ОД СОН ЦЕ?

Симп то ми те на из го ре ни ци од сон-
це се по ја ву ва ат од 6 до 12 ча са по 
из ло жу ва ње то на сон це, но нај го ле-
ма та не при јат ност е во пр ви те 24 

ШТО ТРЕ БА ДА ЗНА АТ РО ДИ ТЕ ЛИ ТЕ?

Содетена
летување

Лет ни от пер и од, уба во-
то и топ ло вре ме да ва 
мож но сти за по ве ќе 
актив но сти на де ца та 
над вор од до мот. Но тоа 
исто вре ме но по драз би-
ра и по го ле ма гри жа на 
ро ди те ли те за обез бе-
ду ва ње без бед но оп-
кру жу ва ње и со од вет ни 
ус ло ви за нив ни те де ца. 
Прим. д-р Ма ри на Поп-
Ла за ро ва од го ва ра на 
нај че сто по ста ву ва ни те 
пра ша ња од ро ди те ли-
те со ко рис ни со ве ти за 
без бед но ста на де ца та 
во лет ни от пер и од 
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Ле то то, а осо бе но лет ни-
от од мор е пер и од што 
го оче ку ва ме со не тр пе-
ние по ра ди мож но ста 
за ре ла кса ци ја, пол не-

ње со но ва енер ги ја и раз лич ни те 
актив но сти кои не ни се до стап ни 
во те кот на ра бот на та го ди на. Тоа 
е пер и од, ве ли прим. д-р Иван ка 
Сте фа нов ска, ор то пед во „Ре-Ме-
ди ка“, кој е ко ри сен за се вкуп но-
то здрав је (пли ва ње, сон ча ње, 
пе ша че ње...), а и за здрав је то на 
ске ле тот, осо бе но кај мла да та по-
пу ла ци ја. Ле то то е пер и од на на ша 
зго ле ме на актив ност, ко ја по зи-
тив но дејс тву ва на ор га низ мот, а 
осо бе но на му скул но-ске лет ни-
от си стем. Зго ле ме на та фи зич ка 
актив ност дејс тву ва сти му ла тив но, 
ја зго ле му ва енер ги ја та, а кај де-
ца та го за бр зу ва рас те ње то. Но 
по го ле ма та разд ви же ност прет ста-
ву ва и опас ност од по ја ва на по-
вре ди на ске ле тот, ка ко кај де ца та 
та ка и кај во зрас ни те. По вре ди те 
се слу чу ва ат, пред сѐ, по ра ди не-
до вол но вни ма ние и не со од вет-
на под го то вка - ве ли д-р Сте фа-
нов ска. 

ВИСТИНСКО ВРЕМЕ

Се ко ја актив ност, об јас ну ва 
таа, ба ра со од вет на опре ма (обу-
вки, об ле ка, штит ни ци, за штит-
ни шле мо ви...). Во исто вре ме, 
зго ле ме на та фи зич ка актив ност 
во ус ло ви на зго ле ме на над во-
реш на тем пе ра ту ра ба ра и за-
шти та од сон це, но и ре хи дра-
та ци ја со во да и дру ги теч но сти.  
- Ток му за ра ди тоа си те актив но-
сти во овој пер и од тре ба да би дат 
до бро об мис ле ни, да се од бе ре 
нај по год ни от пер и од на де нот за 
нив, ка ко и да се пре зе мат си-
те не оп ход ни под го то вки за да 
не дој де до не са ка ни пос ле ди ци. 
Жел ба та за ужи ва ње во лет ни те 
актив но сти мо ра ме да ја со о бра-
зи ме со над во реш ни те 
ус ло ви за да се по ште ди-

ме од не са ка ни те пос ле ди ци - со-
ве ту ва до ктор ка та.

ВНИМАТЕЛНО СО СКОКАЊЕ ВО ВОДА

По себ на опас ност во лет ни от 
пер и од се ско ко ви те во во да, осо-
бе но оние на гла ва. Тие во дат до 
по вре ди на гла ва та и на вра тот, 
кои че сто мо же да би дат фа тал ни 
или со мно гу се ри оз ни пос ле ди ци. 

- Ско ка ње то на гла ва ба ра из веж-
ба на тех ни ка и со од вет ни ус ло ви, 
пред сѐ, до вол на дла бо чи на на во-
да та во ко ја се ско ка. За жал, че сто-
па ти се из ве ду ва ат во по лу праз ни 
ре ки или ба зе ни, на не без бед ни 
ме ста и со мож ност за се ри оз ни 
пос ле ди ци. Во лет ни от пер и од, при-
род ни те во ди (езе ра та и ре ки те) 

че сто има ат по мал во до стој од 
во о би ча е но, па ско ка ње то 

Важ но е ро ди те ли те да ја од бе рат 
де сти на ци ја та и пре воз но то средс-
тво (авто мо бил, ави он, авто бус, 
воз...) со од вет но за во зра ста и на-
ви ки те на де те то. Не се ко гаш ам-
би ци оз ни те пла но ви на ро ди те ли те 
со од вет ству ва ат со по тре би те и мож-
но сти те на де ца та. Тоа мо же да би де 
при чи на за ед но не мно гу при јат но 
искус тво за це ло то се мејс тво.

- За да би де мир но де те то до де ка 
се во зи, зе ме те ги со вас не го ви те 
оми ле ни играч ки и кни ги (ани ма ци-
ја на де те то е не оп ход на)

- Ако па ту ва те со сопс тве но во зи-
ло пра ве те по че сти па у зи, а во авто-
мо би лот на пра ве те ус ло ви де те то да 
мо же и да спие

- По не се те до вол но ко ли чес тво во-
да за пи е ње и хра на (со од вет но под-
го тве на и без бед но спа ку ва на)

- По не се те, се ка ко, и ма ла ап те ка 
со ле ко ви, кои ќе ви ги пре по ра ча 
ва ши от пе ди ја тар, ка ко и средс тва 
за пр ва по мош

- Во во зи ло то се ко гаш ко ри сте те 
дет ско се ди ште прис по со бе но на во-
зра ста на ма ли от пат ник, и тоа сме-
сте но на зад но то се ди ште, би деј ќи 
та му е нај без бед но.

Ка ко да се па ту ва 
без бед но? ИЗБЕГНУВАЈТЕ

ОПАСНОСТИ

заскелетот!
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на гла ва мо же да до ве де до по вре да 
на врат ни от ‘рбет со се ри оз ни, ду ри и 
фа тал ни пос ле ди ци. От та му, ско ка ње-
то во ба зе ни, езе ра и осо бе но во ре ки 
тре ба да се од бег ну ва - ве ли д-р Сте-
фа нов ска.

ОПАСНОСТ ОД КЛИМАТИЗЕРИТЕ

Но лет ни от пер и од крие и дру ги опас-
но сти, на ви дум, без на чај ни. Упо тре ба-
та на кли ма ти зе ри те во овој пер и од 
че сто мо же да би де опас на, осо бе но 
кај лу ѓе со де фор ма ци ја на ‘рбет ни от 
столб, на вра тот и во по ло ви на та. Та ка, 
вко ча не то ста на вра тот или во по ло-
ви на та за ра ди ди рект но из ло жу ва ње 
на кли ма ти зер прет ста ву ва глав на 
при чи на за бол ка и на ма ле на под виж-
ност ка ко на вра тот, та ка и во по ло ви-
на та. Со кли ма ти зе ри те тре ба да се 
би де вни ма те лен и во авто мо би ли те, 
осо бе но при дол го трај ни па ту ва ња.  
- За да се за шти ти ме, нај пр во тре ба да 
ја из ла ди ме про сто ри ја та, а при одр-
жу ва ње на тем пе ра ту ра та ни ка ко да 
не доз во ли ме ди рект но вли ја ние на 
сту де ни от воз дух врз те ло то. Исто та-
ка, спи е ње во про сто ри ја со по сто ја но 
вклу чен кли ма ти зер мо же да до ве де 

до ва кви не са ка ни пос ле ди ци - ве ли 
на ша та со го вор нич ка.

ПРИРОДЕН ВИТАМИН Д

Лет ни от пер и од е зна ча ен и за ра ди 
мож но ста пре ку сон ча ње то да син те-
ти зи ра ме при ро ден ви та мин Д. Овој 
ви та мин е ва жен за оп што то здрав-
је на чо ве кот, а осо бе но за ске ле тот и 
одр жу ва ње то на не го ва та цвр сти на. 
Ви та ми нот Д, об јас ну ва д-р Сте фа-
нов ска, се сме та де ка не до сти га на 
оп шта та по пу ла ци ја по ра ди сла бо то 
из ло жу ва ње на сон це (долг пре стој во 
за тво ре но) и ко ри сте ње то на за шти та 
од не га тив но то дејс тву ва ње на сон це то.  
- Осо бе но де ца та и во зрас на та по пу-
ла ци ја тре ба да има ат из ло жу ва ње на 
сон це од 10 до 15 ми ну ти, на бла га сон-
че ва свет ли на, на у тро и поп лад не, да 
се иско ри сти мож но ста за соз да ва ње 
при ро ден ви та мин Д. Ле то то е ви стин-
ски пер и од за та кво не што. Па мет но то 
из ло жу ва ње на сон це мо же да би де са-
мо ко рис но. Се ка ко, во пре о ста на ти от 
пер и од од де нот си те ние, а осо бе но 
де ца та, тре ба да се шти ти ме со пре па-
ра ти со за шти тен фа ктор и со но се ње 
ка пи и ше ши ри - ве ли до ктор ка та.

Ле то то е ко рис но за  
здрав је то и е пер и од на 
зго ле ме на актив ност, ко ја 
дејс тву ва сти му ла тив но, ја 
зго ле му ва енер ги ја та, а кај 
де ца та го за бр зу ва  
рас те ње то. Но по го ле ма та 
разд ви же ност е и опас ност 
од по ја ва на по вре ди и  
за бо лу ва ња на ске ле тот

Лет ни от рас пуст е на гра-
да за се кој уче ник. Не ма 
стре со ви за ра ди школ ски-
те за да чи, не ма при ти сок 
да се ис пол нат об вр ски-

те, не ма стра во ви од ис пра шу ва ње. 
Се то тоа за вр шу ва на 10 ју ни. Ду ри 
и ко га де те то или ро ди те ли те не се 
за до вол ни од по стиг на ти от ус пех во 
учи ли ште, тоа по лес но се пре бро ду-
ва, би деј ќи за вре ме на рас пу стот го 
не ма тем по то и на чи нот на функ ци-
о ни ра ње од прет ход но. М-р Ма ри ја 
Стој ко ска-Ва си лев ска, пси хо лог во 
„Ре-Ме ди ка“, ве ли де ка за вре ме на 
рас пу стот, пси хо ло шки гле да но, ги 
сле ди ме до жи ву ва ње то на таа на-

гра да, на ма лу ва ње то или гу бе ње то 
на учи лиш на та ру ти на и ос ло бо ду ва-
ње то од об вр ски те.

КОНТАКТИ СО РОДИТЕЛИТЕ И РУТИНА

За се то вре ме, об јас ну ва таа, важ-
но е и да се сле ди ка ко де те то учи да 
се спра ву ва со здо дев но ста што се 
ја ву ва во те кот на лет ни от рас пуст, 
би деј ќи тоа мо же да би де фру стри-
рач ко за це ло то се мејс тво. 

- Во овој пер и од ре чи си це ли от ан-
гаж ман на де те то се ме ну ва. Иа ко 
таа про ме на е од по те шко кон по-
лес но, по треб но е не кои ас пе кти од 
днев но то функ ци о ни ра ње да оста нат 

не про ме не ти. Не кои од тие ас пе кти 
се кон та ктот со ро ди те ли те и актив-
но сти те кои ги има ле де ца та и во те-
кот на школ ска та го ди на, а не би ле 
по вр за ни со уче ње. Тие да ва ат ста-
бил ност ко ја му е по треб на на де те то 
ко га е на рас пуст. По кон крет но, тоа 
се ру ти на та око лу днев ни те обро ци 
или по се ту ва ње на не кои ме ста за 
ви кенд - ве ли Стој ко ска-Ва си лев ска.

Тоа што е нај важ но во по че то кот 
на рас пу стот е на пу шта ње то на ру-
ти на та. Спо ред на ша та со го вор нич-
ка, ед на или две не де ли без строг 
рас по ред на вре ме то и на актив-
но сти те ре зул ти ра со аку му ли ра ње 
енер ги ја.

Ле тен рас пуст

НОВАШЕМА
ЗАЦЕЛОТО
СЕМЕЈСТВО

Раз вој но е мно гу зна чај но де ца та  
да се учат де ка се кој на пор се исп ла ти  
и де ка на кра јот до а ѓа лет ни от рас пуст 

ка ко на гра да за се кој уче ник
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НАПОРОТ Е ИСПЛАТЛИВ, 
РАСПУСТОТ Е НАГРАДА

Раз вој но е мно гу зна чај но, ве ли 
пси хо ло гот, де ца та да се учат де ка 
се кој на пор се исп ла ти и де ка на 
кра јот до а ѓа прос ла ву ва ње, кое во 
на ша та кул ту ра нај че сто или го не-
ма или е пре кра тко.

- Се те те се кол ку па ти и на кој 
на чин вие сте прос ла ви ле по за-
вр ше на те шка за да ча и кол ку бр зо 
вле гу ва те во нов про ект, а прет-
ход ни от сме тај ќи го за за вр ше на и 
не тол ку важ на ра бо та. Тоа е обра-
зец што де ца та го учат од ма ли и 
нај че сто е од го во рен за се бе до жи-
ву ва ње то и се бе ос тва ру ва ње то, 
ка ко и за раз во јот на ам би ци и те 
и да ли тие ќе пот тик ну ва ат или ќе 
фру стри ра ат. За тоа е важ но за де-
те то да го наг ла си те прос ла ву ва-
ње то. Мо же да го под др жи те со по-
пу шта ње на гра ни ци те, лег ну ва ње 
и спи е ње до по доц на или спон та но 
из би ра ње на актив но сти без прет-
хо ден план - ве ли пси хо ло гот.

ФРУСТРАЦИЈА И ЗДОДЕВНОСТ

Ако енер гич но ста на де те то по-
дол го вре ме не се стру кту ри ра 
во вре ме или план, пре диз ви ку-
ва фру стра ци ја (не мо же да ре-
а ли зи ра сѐ што му на ви ра ка ко 
иде ја или по тре ба) и здо дев ност 
(тоа што му е на рас по ла га ње не 
е до вол но прив леч но за да ја на-
со чи сво ја та енер ги ја). Ре ше ни-
е то е по тра га по кре а тив ност, 
од нос но ка на ли зи ра ње на енер-
ги ја та. Во за вис ност од во зра ста, 
ро ди те ли те му по ма га ат на де те-
то да се на со чи да ги пре поз нае 
актив но сти те што ќе го ис пол нат.  
На ша та со го вор нич ка об јас ну-
ва де ка кај де ца та до де вет го ди-
ни на со чу ва ње то е по кон крет но: 
„Јас гле дам де ка ко га ги пра виш 
тие ра бо ти си по сре ќен, мо же-
би оваа актив ност ќе ти би де сѐ 
по ве ќе ин те рес на. Са каш ли да 
про ба ме пр во за ед но. Да се оби-
ду ваш до де ка не се вра ти ме од ра-
бо та, а по тоа да ви ди ме за ед но“.  
Кај оние над де вет го ди ни се сти-
му ли ра пре зе ма ње то лич на од го-
вор ност при упо тре ба на сво и те 
енер ги ја и вре ме во функ ци о нал на 
кре а тив ност. Ту ка на со чу ва ње то е 

по оп што за да де те то са мо пра ви 
из бор во по оп шир ни рам ки: „Гле-
дам де ка те ин те ре си ра ат жи вот-
ни, истра жи не што за тоа, а за ви-
кенд мо же да оди ме до...“, „Имам 
ко ле га кој би ми по зај мил за да 
ви диш да ли е мо же би тоа што ти 
тре ба...“. Та ка се кре и ра мож ност 
да се истра жу ва ат афи ни те ти те на 
де те то, кои мо же да поч нат ле жер-
но, да пре рас нат во хо би или да се 
раз ви ва ат и по ве ќе од тоа. 

НОВИ ИСКУСТВА 
И ЕКСПЕРИМЕНТИРАЊЕ

„На го сти кај...“ е убав дел од лет-
ни от рас пуст што оста ну ва дол го во 
спо ме ни те. Пре сто јот на де те то на 
го сти при до не су ва авто ри те тот на 
ро ди те лот да се гу би од вид но по-
ле и да се отво ри мож ност за но во 
екс пе ри мен ти ра ње. Не ре тко има-
ме спо ме ни од ти пот: „Тоа ле то ко-
га бев на го сти кај ба ба ми и де до 
ми прв пат се вљу бив“ или „То гаш 
прв пат оста нав до доц на над вор“. 
Во тој пер и од се екс пе ри мен ти ра 
со мно гу актив но сти кои во о би-

ча е но се под зго ле мен над зор и 
се којд нев на про це на од ро ди те-
ли те. Тоа екс пе ри мен ти ра ње без 
се којд нев ни от над зор е ва жен во 
со зре ва ње то на де те то, осо бе но 
од ас пект на са мо стој ност и од го-
вор ност. Но тре ба да се вни ма ва 
тие го сту ва ња да не се пре дол ги, 
осо бе но ако се на крај од лет ни от 
рас пуст, за да не ма те шко тии при 
вра ќа ње во школ ска та ру ти на.

Се ме ен од мор за ре ла кса ци ја и 
збли жу ва ње. За тоа вре ме ро ди те-
ли те ја на пу шта ат ра бот на та ру ти-
на и вле гу ва ат во нов кон текст кој 
це ло то се мејс тво го иску су ва за ед-
но. По ми ну ва ње то на вре ме то за-
ед но и пра ве ње то ра бо ти за ед но 
е нај важ но во тие мо мен ти. Бли-
зи на та, и про стор на и вре мен ска, 
об јас ну ва Стој ко ска-Ва си лев ска, 
ги збли жу ва чле но ви те на се мејс-
тво то и го за си лу ва чув ство то на 
си гур ност и при пад ност. Ре ла ци и-
те се зац вр сту ва ат и се ос но ва за 
до вер ба та ко ја по сто ја но се гра ди 
на ре ла ци ја де те - ро ди тел. Тоа е 
осо бе но важ но за де ца та кои вле-
гу ва ат во пу бер тет.

Наг ла се те го прос ла ву ва ње то 
на лет ни от рас пуст за де те то со 

по пу шта ње на гра ни ци те, со 
лег ну ва ње и спи е ње до по доц на 

или со спон та но из би ра ње на 
актив но сти без прет хо ден план

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

Две-три не де ли пред кра јот на лет ни от рас пуст при род но до а ѓа воз бу-
да та де ка рас пу стот е при крај. По сте пе на адап та ци ја мо же мно гу да 
по мог не, осо бе но ако де те то ста ну ва ан кси оз но и про ја ву ва от пор 
кон учи ли ште то. За тоа е по треб но кре и ра ње ла ба ва ру ти на. Та-

ква ру ти на, ве ли пси хо ло гот, е чи та ње ле кти ри без одре ду ва ње 
на бро јот на стра ни ци кои тре ба да се про чи та ат во еден ден 
или де те то са мо да из бе ре ко ја кни га ќе ја чи та, по вто ру-
ва ње на ма те ри ја лот што бил проб ле ма ти чен ми на та та 

го ди на, по че ста ко му ни ка ци ја со со у че ни ци те, ру тин ски 
актив но сти во до мот ка ко што се сре ду ва ње на со ба-
та, ор га ни зи ра ње на кни ги те, играч ки те и об ле ка та. 
Во ве ду ва ње то ру ти на во овој пер и од од лет ни от 
рас пуст е зна чај на под го то вка за вле гу ва ње на 

де те то во нов цик лус, све жо и под др жа но. 

ПОДГОТОВКА ЗА ВРАЌАЊЕ ВО УЧИЛИШТЕ



 јуни 2015 | РЕВИТА 2524 РЕВИТА | јуни 2015

Ста ри от кла си чен опе ра ти-
вен за фат за ва де ње ка-
мен од бу брег со ре зо ви 
од над 30 сан ти ме три и 
ед но ме сеч на вр за ност 

за бол нич ки от кре вет за ми ну ва во 
ми на то то бла го да ре ние на но ва та 
ме то да ПЦНЛ (Пер ку та на не фро ли-
то трип си ја). Се ра бо ти за ми ни мал-
но ин ван зив на ме то да за це лос но 
от стра ну ва ње го ле ми ка ме ња од 
бу бре гот, без го ле ми ре зо ви и без 
бол ки, по што па ци ен тот си за ми ну-
ва до ма за са мо три де на.

Ва кви ми ни мал но ин ван зив ни ме-
то ди за це лос но от стра ну ва ње го ле-
ми ка ме ња од бу брег во ре ги о нот се 
пра ват во не кол ку цен три во Гр ци ја и 
во Бу га ри ја, во Бел град, За греб и во 
Сло вен Гра дец (Сло ве ни ја). Во Ма ке-
до ни ја се из ве ду ва са мо во „Ре-Ме-
ди ка“.

ЕДЕН САНТИМЕТАР ДУПЧЕ ЗА 
10 САНТИМЕТРИ КАМЕН

Д-р Зо ран Кр ста но ски, уро лог кој 
опе ри ра во „Ре-Ме ди ка“, об јас ну-
ва де ка при оваа опе ра ци ја не се 
пра ват ре зо ви ка ко кај кла сич ни те 
опе ра ции ту ку за да се дој де до ка-
ме нот во бу бре гот се ко ри стат це вка 
ши ро ка са мо 10 ми ли ме три, ми ни ја-
тур на ка ме ра, не фро скоп, ренд ген и 
ул траз ву чен ли то трип тор, со кој што 
се раз би ва ка ме нот.

- Под ренд ген ска кон тро ла бу бре-
гот се оз на чу ва со кон траст и точ но 
се вле гу ва во пи е ло ка ликс ни от си-
стем. Во за вис ност од по зи ци ја та на 
ка ме нот во бу бре гот, со ди ла та ци ја 
се ста ва ин стру мент (не фро скоп). 
Низ ма ли от отвор се по ми ну ва пре ку 
ко жа та, му ску ли те и бу бре гот и се до-
а ѓа до ме сто то ка де што е ка ме нот, 
кој мо же да би де со го ле ми на од два 
до де сет сан ти ме три. Ко га ќе се ста-
са до ка ме нот, под кон тро ла на ка-
ме ра, се кр ши и се ва дат де ло ви те. 
Јас за кр ше ње ко ри стам ул траз ву-
чен ли то трип тор, а де ло ви те, не кои 
со го ле ми на и од еден сан ти ме тар, 
вни ма тел но се ва дат, без опас ност 

не кој од нив да оти де во моч ни те ка-
на ли, кои прет ход но се за шти те ни со 
це вка - ве ли до кто рот.

Опе ра ци ја та, во за вис ност од го-
ле ми на та и од цвр сти на та на ка ме-
нот, мо же да трае од 40 ми ну ти до 
над два ча са, а ка ме нот мо же да до-
ста са го ле ми на и до 10 сан ти ме три 
(го ис пол ну ва це ли от бу брег). Та ков 
е слу ча јот од пред два ме се ца ко га 
во „Ре-Ме ди ка“ два и пол ча са опе-
ри ра ле млад па ци ент и из ва ди ле ка-
мен од над 10 сан ти ме три.

Пред но ста на оваа ме то да, об-
јас ну ва на ши от со го вор ник, е и тоа 
што, за раз ли ка од ста ра та кла сич на 
ме то да, не ма се че ње и ре зо ви од 30 
до 50 сан ти ме три, ни ту, пак, се че ње 
на бу бре гот за да се из ва ди ка ме нот.

БЕЗ БОЛКА, ПАЦИЕНТОТ 
ЗА ТРИ ДЕНА СИ ОДИ ДОМА

Ефи кас но ста на ме то да та е мош-
не го ле ма и во нај го лем број слу чаи 
ка ме нот се раз би ва и бу бре гот це-
лос но се ис чи сту ва. На тре ти от ден 
од опе ра ци ја та па ци ен тот ве ќе е на 
но зе, без бол ки, и си оди до ма, за 
раз ли ка од кла сич на та ме то да ко га 
во бол ни ца се оста ну ва се дум де на, 
со по ста ве ни це вки на па ци ен тот, кој 
ко га ќе си за ми не до ма мо ра уште 
еден ме сец да би де на бо ле ду ва ње.

Со ПЦНЛ уште пр ви от ден, об јас-
ну ва до кто рот, па ци ен тот ста ну ва од 
кре вет, се дви жи и не ма кла сич на 
бол ка. Не го во то чув ство е ка ко во-
оп што и да не бил опе ри ран, освен 
ма ла та та па бол ка ка ко да е удрен 
во пре де лот ка де што е пра ве на ин-
тер вен ци ја та, што е нор мал но би деј-
ќи та му, се пак, е на пра ве на ма ла та 
дуп ка пре ку ко ја е ин тер ве ни ра но. 
Па ци ен тот за са мо се дум де на по за-
фа тот мо же да ра бо ти ка ко што ра бо-
тел и пред опе ра ци ја та.

ПРИОРИТЕТНОСТ, РИЗИЦИ 
И ЗАШТИТА ОД КОМПЛИКАЦИИ

Ка ко што се ко ја опе ра ци ја но си 
свој ри зик, та ка и оваа. Во овој слу-
чај ри зик по стои од кр ва ве ње или 
од ин фек ци ја. За тоа вне су ва ње то 
на це вка та се пра ви со сле де ње на 
ренд ген, а не на сле по, со што се из-
бег ну ва ат го ле ми те крв ни са до ви, а 
за да не дој де до ин фек ци ја пре вен-
тив но се да ва ан ти би о тик.

- Оваа ме то да не е ал тер на тив на, 
ту ку прв из бор за да се за шти ти бу-
бре гот. Ме ѓу пос лед ни те опе ра ции 
бе ше онаа на па ци ен тка на ко ја што 
прет ход но ѝ бил от стра нет ед ни от 
бу брег по ра ди ту мор, а во дру ги от 
има ше го лем ка мен. Опе ра ци ја та 
бе ше мно гу комп ли ци ра на, би деј ќи 
не сме ев ме ни ка ко да го оште ти ме 
бу бре гот што ѝ оста нал, оти ако пре-
ста не тој да функ ци о ни ра па ци ен тка-
та ќе мо ра ше да оди на ди ја ли за - ве-
ли д-р Кр ста но ски.

ХИ
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И
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Под кон тро ла на ренд ген се пун-
кти ра ме сто то во бу бре гот ка де 

што е ка ме нот. Сле ду ва ди ла-
та ци ја низ мал отвор на те ло то 

и се по ми ну ва пре ку ко жа та, 
му ску ли те и бу бре гот и се до а ѓа 
до ка ме нот кој, под кон тро ла на 
ка ме ра, со по се бен ин стру мент, 

не фро скоп, се кр ши и се ва дат 
де ло ви те од не го

Д-р Зо ран Кр ста но ски, уро лог

Вадењекаменодбубрегбезрезови

Пре вен ти ва и мож но сти за по втор но соз да ва ње ка мен 
Нај до бра за шти та од соз да ва ње ка мен во бу брег е да се пие до вол но ко ли чес-

тво во да за, нај ед но став но ка жа но да раз бе рат па ци ен ти те, ури на та да би де би-
стра, а не тем но жол та.

- Кај па ци ент што ед наш имал ка мен во бу брег мож но ста да до бие по втор-
но е 25 от сто во на ред ни те 10 го ди ни. Ако, пак, два па ти кај ист па ци ент се 
соз дал ка мен, то гаш мож но ста по втор но да до бие е 75 от сто. Јас би пра шал 
да ли е ре ал но овие па ци ен ти да се опе ри ра ат со кла сич на ме то да (не кол ку 
па ти) или, пак, пре ку дуп че од 10 ми ли ме три (збо ру ва ме за ка ме ња по го ле-
ми од 2 сан ти ме три). Со оваа ме то да, ко га се вле гу ва со ка ме ра, се ста су ва 
до се кој сег мент од бу бре гот и се чи сти се кој дел од скр ше ни от ка мен, до де ка 
со кла сич на та ме то да ва кви го ле ми ка ме ња ре тко мо жат да се ис чи стат до-
крај, освен ако не го пре се че те це ли от бу брег на по ло ви на, ка ко кни га за чи та-
ње - ве ли д-р Кр ста но ски.

За раз ли ка од кла сич ни от за фат, ко га се пра ват ре зо ви од над 30 сан ти ме три, 
со пер ку та на не фро ли то трип си ја, ПЦНЛ, се ин тер ве ни ра низ отвор од еден сан ти ме тар, 
а по опе ра ци ја та па ци ен тот ве ќе пр ви от ден е на но зе, без бол ка, и на тре ти от ден 
мо же да си оди до ма, а по се дум де на и да ра бо ти ка ко пред опе ра ци ја та



 јуни 2015 | РЕВИТА 2726 РЕВИТА | јуни 2015

ЈУ
БИ

ЛЕ
Ј

Ре-Ме ди ка“ го ди на ва има 
зна ча ен ју би леј - 10 го-
ди ни отка ко поч на да ра-
бо ти ка ко пр ва при ват на 
оп шта бол ни ца во Ма ке-

до ни ја. Ед но де це ни ско то ус пеш но 
да ва ње здрав стве ни ус лу ги на гра-
ѓа ни те бе ше од бе ле жа но со по ве ќе 
све че ни и ху ма ни тар ни актив но сти, 
а цен трал ни те на ста ни беа во хо-
те лот „Але ксан дар па лас“ и во „Ре-
Ме ди ка“ во Скоп је, ка де што бе ше 
прос ла вен ро ден де нот, во све че на 

ат мо сфе ра и 
со мно гу го-
сти - врв ни 
е кс  п е р  т и 
од ме ди-
ц и  н а  т а , 
о б р а  з о -
в а  н и  е  т о , 

биз нис-се-
кто рот, ка ко 

и го лем број 
с о  р а  б о т  н и -

ци, парт не ри и 
при ја те ли на бол-

ни ца та. Прет ход но, 
вра бо те ни те да ру ваа 

крв на кр во да ри тел ска та 
ак ци ја во про сто ри и те на бол-

ни ца та, а во со ра бо тка со Цр вен 
крст на Скоп је и Цр вен крст-Га за Ба-
ба и со Ин сти ту тот за транс фу зи о на 
ме ди ци на. 

- Број ка та од над 120.000 па ци ен-
ти е са мо по твр да за до вер ба та што 
па ци ен ти те ни ја да ва ат при нив ни-
от из бор за нај важ но то во жи во тот, 
здрав је то. За до волс тво то на па ци-
ен ти те е на ша та нај го ле ма на гра да 
и тоа ни да ва елан да се на со чи ме 
кон ид ни те ус пе си - ре че ге не рал на-
та ди ре ктор ка Ели ца Јор да но ва пред 
при сут ни те во „Але ксан дар па лас“, 

освр ну вај ќи се на иде ја та и на по че-
то ци те на бол ни ца та, ко га би ла поч-
на та глав на та ми си ја, од нос но, ка ко 
што ре че таа, би ла отво ре на вра та та 
за по до бро здрав је не са мо на ма ке-
дон ски те гра ѓа ни, ту ку и по ши ро ко.

Ме ди цин ски от ди ре ктор на „Ре-
Ме ди ка“, проф. д-р Ан дре ја Ар сов-
ски, истак на де ка од бе ле жу ва ње то 
на овој ју би леј е по се бен на стан во 
исто ри ја та за бол ни ца та.

- Ние вра бо те ни те на пор но ра бо-
тев ме на гра де ње то пре поз нат ли во 
име, на гра де ње то си но ним за по-
све те ност кон на ши те па ци ен ти. Се-
га, по 10 го ди ни, мо жам да ка жам 
де ка „Ре-Ме ди ка“ пре рас на во бол-
ни ца со ко ја се гор де е ме, не са мо 
по по стиг ну ва ња та ту ку и со по ста ву-
ва ње то си сте ми на вред но сти - ре че 
Ар сов ски.

Под сло га нот „За ’Ре-Ме ди ка’, пра-
шај при ја тел“, про из ле зен од гриж-
ли во ана ли зи ра ни те ан кет ни ли-
сто ви на па ци ен ти те, бол ни ца та ги 
од бе ле жу ва сво и те пр ви 10 го ди ни 
во кои во ве де нај ви со ки стан дар ди 
во здрав ство то и по сто ја но го др жи 
при ма тот со вне су ва ње но ви трен до-
ви во ле ку ва ње то со ре во лу ци о нер-
ни по тфа ти.

- „За ’Ре-Ме ди ка’, пра шај при ја тел“ 

ПРВАТА ПРИВАТНА ОПШТА БОЛНИЦА ОДБЕЛЕЖУВА ДЕЦЕНИЈА

За
е по ра ка што ни ја по да ри ја на ши те 
па ци ен ти, што нам ни по ка жу ва де-
ка сме пре поз на е ни, по твр де ни, 
пре по ра ча ни. За до волс тво то на 
па ци ен ти те е на ша та нај го ле-
ма на гра да - ре че ди ре ктор ка-
та Јор да но ва на све че но ста во 
про сто ри и те на бол ни ца та во 
Скоп је.

Уште во са ми от за ро диш на 
бол ни ца та во 2005 го ди на, ме-
наџ мен тот и вра бо те ни те вло жи ле 
го лем труд за да обез бе дат ус ло ви 
за па ци ен ти те, на што се дол жи фа-

ктот де ка бол ни ца та 
де нес е до ка жа на 
ин сти ту ци ја што 
ги ис пол ну ва нај-
ви со ки те стан-
дар ди во здрав-
ство то. Пред 10 
го ди ни бро јот 
на вра бо те ни 
бил 80, а де нес 

оваа број ка е 
210 ли ца, кои се-

којд нев но се гри-
жат за здрав је то на 

гра ѓа ни те.
„Ре-Ме ди ка“ во по че то-

кот поч на ла со деј но сти те ги-
не ко ло ги ја и аку шерс тво, оп шта 

и ди ге стив на хи рур ги ја, а во тој пер-
и од се и за че то ци те на ди јаг но стич-
ки от од дел.

От то гаш до де нес бол ни ца та кон-
ти ну и ра но се раз ви ва и ги ши ри 
деј но сти те, по сто ја но во ве ду вај ќи 
но ви ме ди цин ски дис цип ли ни. Две 
го ди ни по доц на, во 2007 го ди на, во 
бол ни ца та поч на ле да функ ци о ни ра-
ат то ра кал на та хи рур ги ја, опе ра тив-
на та ор то пе ди ја, ди ге стив на та ен до-
ско пи ја и не вроп си хи ја три ја та, а таа 
го ди на бил фор ми ран и Цен та рот за 
ин ви тро-фер ти ли за ци ја.                  >>
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Ве ќе след на та го ди-
на се во ве де уро ло ги-
ја та, а во 2009 го ди на 
и ото ри но ла рин го ло-
ги ја та. Дер ма то ве не-
ро ло ги ја та ка ко по сто-
ја на деј ност поч на ла да 
функ ци о ни ра од 2010 
го ди на, а по доц на про-
функ ци о ни ра ле и не вро-
хи рур ги ја та и ва ску лар на та 
хи рур ги ја. Нај но ва деј ност во 
„Ре-Ме ди ка“ што е во ве де на ми-
на та та го ди на е дет ска та пси хи ја-
три ја.

Си те овие го ди ни, еден од најв-
пе чат ли ви те епи те ти на бол ни ца-
та е до ма ќин ски от од нос кон па-
ци ен ти те.

Бол ни ца та има до би е но го лем 
број на гра ди и приз на ни ја за 
ра бо та та, а ме ѓу поз на чај ни те 
се на гра да та од 2005-та та, за 
нај до бра ин ве сти ци ја во Ма ке-
до ни ја од Ин вест-фо рум на Ју-
го и сточ на Евро па и европ ска та 
биз нис-на гра да од 2013 го ди на, а 
ла ни „Ре-Ме ди ка“ е прог ла се на и за 
су пер бренд.
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За да па ци ен тот би де при-
мен, опе ри ран и со од вет-
но тре ти ран, а по тоа из-
ле ку ван и ис пра тен до ма, 
освен ле кар ски от тим се 

ан га жи ра ни и ме ди цин ски те се стри 
на од де лот за хи-
рур ги ја. Од де лот 
оп фа ќа оп шта 
хи рур ги ја-то ра-
ко ва ску лар на, 
ор то пе ди ја, аб до-
ми нал на, уро ло-
ги ја, не вро хи рур-
ги ја, пла стич на и 
естет ска, ОРЛ, па 
со ог лед на раз лич на та па то ло ги ја не-
оп ход ни се тим ска ра бо та и тим ски 
дух, ве ли Ра тка Апо сто лов ска-Мла де-
но виќ, глав на се стра на Хи рур ги ја.  
- Се стри те ус пеш но да ва ат струч-
на по мош, искус ни се и по сто ја но 
се во че кор со вре ме то и на пре-

до кот на ме ди ци на та. Ток му по ра-
ди тоа по се ту ва ат цен три за обу ка 
и еду ка ци ја, а во ед но учес тву ва ат 
на кур се ви, се ми на ри, сим по зи у-
ми и кај нас и над вор од др жа ва та 
- ве ли Апо сто лов ска-Мла де но виќ. 

Ме ди цин ски те 
се стри се вклу-
че ни во комп-
лет ни от трет ман 
за под го то вка, 
спро ве ду ва ње, 
не гу ва ње и от-
пу шта ње на па-
ци ен тот. Под го-
то вка та вклу чу ва 

сре ду ва ње на до ку мен та ци ја та, ди-
јаг но стич ки про це ду ри, пси хич ка и 
фи зич ка под го то вка на па ци ен тот и 
на не го во то се мејс тво, по сто пе ра-
тив на не га, спро ве ду ва ње ор ди ни-
ра на те ра пи ја до ра на мо би ли за ци ја 
и бр зо за креп ну ва ње, со од вет на ис-

хра на и од го ва ра ње на си те по ба ру-
ва ња за вре ме то по ми на то на од де-
лот во на ша та бол ни ца.

- Се стри те се тие кои ги со ве ту ва ат 
и еду ци ра ат за по на та мош но то до-
маш но ле ку ва ње, за со од вет на ис-
хра на и ре ха би ли та ци ја. Со на чи нот 
на на ша та ра бо та па ци ен ти те се чув-
ству ва ат си гур ни во на ша та уста но-
ва. На ше то за до волс тво е и за ед нич-
ки от ус пех, за до во лен и за креп нат 
па ци ент кој ја на пу шта бол ни ца та 
- до да ва Апо сто лов ска-Мла де но виќ.

 

 

Ед но де це ни ско то ус пеш но да ва ње 
здрав стве ни ус лу ги на гра ѓа ни те 

бе ше од бе ле жа но со по ве ќе 
све че ни и ху ма ни тар ни актив но-

сти, а цен трал ни те на ста ни беа 
во хо те лот „Але ксан дар па лас“ и 
во „Ре-Ме ди ка“ во Скоп је, ка де 

што бе ше прос ла вен ро ден де-
нот, во све че на ат мо сфе ра и 

со мно гу го сти - врв ни екс пер-
ти од ме ди ци на та, обра зо ва ни-

е то, биз нис-се кто рот, ка ко 
и го лем број со ра бот-

ни ци, парт не ри и 
при ја те ли на 

бол ни ца та
На ше то за до волс тво е  

и за ед нич ки от ус пех,  
за до во лен и за креп нат па ци ент 

кој ја на пу шта бол ни ца та
Ра тка Апо сто лов ска-Мла де но виќ, 

глав на се стра на Хи рур ги ја

Вочекорсовремето

Се стри те ус пеш но да ва ат 
струч на по мош, искус ни се 
и по сто ја но се во че кор со 
вре ме то и на пре до кот на 

ме ди ци на та
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Во по че то кот на пу бер-
те тот кај мом чи ња та, 
те сти си те, кои се ре-
про ду ктив ни те жлез ди 
во ма шки от ор га ни зам, 

поч ну ва ат да про из ве ду ва ат спер-
ма и оста ну ва ат актив ни низ це ли-
от ре про ду кти вен век кај ма жот. Во 
одре де ни слу чаи спер ма та и те сти-
ку лар но то тки во од ма жот мо же да 
би дат за чу ва ни и во ла бо ра то ри ски 
ус ло ви пре ку ме то дот на кри о пре-
зер ва ци ја. 

Кри о пре зер ва ци ја та, об јас ну ва 
м-р Си мо на Шен ба кар, мо ле ку ла-
рен би о лог-ан дро лог во „Ре-Ме ди-
ка“, е ви со ко кон тро ли ран про цес 
во кој спер ма та или те сти ку лар но то 
тки во од па ци ен тот се за чу ву ва ат 
со за мрз ну ва ње во те чен азот на 
тем пе ра ту ра од -196 цел зи у со ви 

сте пе ни. Ова овоз мо жу ва за чу ву-
ва ње на актив но ста на спер ма то-
зо и ди те за по долг вре мен ски пер-
и од, ду ри и од не кол ку го ди ни, по 
што тие мо жат да се упо тре бат при 
ин ви тро-оп ло ду ва ње или за ин тра у-
те ри на ин се ми на ци ја.

КОГА МОЖЕ ДА СЕ  
ЗАМРЗНЕ СПЕРМА?

Спер ма та мо же да се за мрз не 
по ра ди лич ни мо ти ви на па ци ен тот, 
ка ко што е за чу ву ва ње на фер ти-
ли те тот. Но по сто јат и ме ди цин ски 
оправ да ни слу чаи ко га на па ци ен-
тот му се со ве ту ва да на пра ви дол-
го роч на кри о пре зер ва ци ја.

- За чу ву ва ње на спер ма или те-
сти ку лар но тки во од ме ди цин ски 
оправ да ни при чи ни се пра ви во 

Замрзнувањесперма
заинвитроили
заинсеминација

Спер ма та мо же да се 
за мрз не по ра ди лич ни 
мо ти ви на па ци ен тот, 

ка ко што е за чу ву ва ње на 
фер ти ли те тот, но и по ра ди 

ме ди цин ски оправ да ни 
слу чаи ка ко ма лиг ни 

за бо лу ва ња, ин ви тро или 
пред хи рур шки за фа ти

слу чај на ма лиг ни за бо лу ва ња на 
те сти си те, за вон те лес но оп ло ду ва-
ње или по ра ди не кои хи рур шки за-
фа ти - об јас ну ва Шен ба кар.

Ко га па ци ен тот се со о чу ва со 
ма лиг но за бо лу ва ње за кое тре ба 
да поч не да се да ва хе мо те ра пи ја 
или ра ди о те ра пи ја, об јас ну ва таа, 
се со ве ту ва кри о пре зер ва ци ја на 
спер ма та пред поч ну ва ње на те-
ра пи ја та, би деј ќи спер ма то зо и ди-
те се мно гу чув стви тел ни на ва ков 
вид трет ман и мо жат да би дат уни-
ште ни. 

Спер ма та мо же да би де кри о-
пре зер ви ра на и кај па ци ен ти кои 
поч на ле ин ви тро-по стап ка. Ова се 
пра ви ко га ма жот по ра ди оправ да-
ни при чи ни не мо же да при сус тву-
ва на де нот на ин ви тро-по стап ка та 
или на ин тра у те ри на та ин се ми на-
ци ја, па оста ва при ме рок прет ход-
но. Исто та ка се пра ви и ко га не е 
во мож ност да оста ви ма те ри јал во 
са ма та бол ни ца, или, пак, ко га кон-
цен тра ци ја та на спер ма то зо и ди те 
во спер ма та е прем но гу ни ска, со 
што, по ра ди за чу ву ва ње на ква ли-
те тот на при ме ро кот од спер ма та, 
се пре по ра чу ва кри о пре зер ва ци ја. 

При тоа, по жел но е да се на пра ви 
за чу ву ва ње на не кол ку при ме ро ци 
за зго ле му ва ње на шан си те за ус-
пеш но оп ло ду ва ње. 

За чу ву ва ње на спер ма се пра ви 
и пред не кои хи рур шки ин тер вен-
ции. Пред ва зе кто ми ја, хи рур шка 
про це ду ра пре ку ко ја се за тво ра ат 
се ме но во ди те, об јас ну ва на ша та 
со го вор нич ка, по жел ба на па ци-
ен тот спер ма та мо же да би де кри-
о пре зер ви ра на за по на та мош на 
упо тре ба.

КОГА МОЖЕ ДА СЕ ЗАМРЗНЕ 
ТЕСТИКУЛАРНО ТКИВО?

- Кај мал број па ци ен ти кои има-
ат жел ба за по род, а се со ди јаг но-
сти ци ра на азо ос пер ми ја, од нос но 
ко га во ејак лу а тот не ма ат спер ма-
то зо и ди, се из ве ду ва би оп си ја на 
те стик лу ар но то тки во од кое мо же 
да се изд во јат спер ма то зо и ди - ве-
ли м-р Шен ба кар.

Во та кви слу чаи се пре по ра чу ва 
да се за мрз не те сти ку лар но то тки-
во, за изд во е ни те спер ма то зо и ди 
да се упо тре бат во ин ви тро-по стап-
ка на вон те лес но оп ло ду ва ње. 

Кри о пре зер ва ци ја та овоз мо-
жу ва ефи кас но за чу ву ва ње на 

актив но ста на спер ма то зо и ди-
те за по долг вре мен ски пер и од, 

ду ри и од не кол ку го ди ни, за 
по доц неж на упо тре ба

М-р Си мо на Шен ба кар,  
мо ле ку ла рен би о лог-ан дро лог
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Во овој број на „Ре ви та“, д-р 
Ели за бе та Ба бу шку, ра ди-
о ди јаг но сти чар ка, супс-
пе ци ја лис тка по ма ма и 
ги не ко ло шка ди јаг но сти ка 

во „Ре-Ме ди ка“, збо ру ва за по тре ба та 
од на вре ме ни прег ле ди за спре чу ва-
ње на ра кот на дој ка та, ка ко и за тоа 
ка ко се откри ва бо ле ста и ка ко да се 
за шти тат же ни те

Не е мал бро јот на же ни кои ба ра ат 
ле кар ска по мош по ра ди про ме ни во 
дој ки те. Спо ред ста ти стич ки те по да то-
ци, око лу 25 про цен ти од жен ска та по-
пу ла ци ја до а ѓа на до ктор за ра ди бол-
ка, пал па тор на про ме на (на пи па на 
со пр сти) или дру ги зна ци и симп то ми 
на бо ле сти на дој ки те. Иа ко бе ниг ни те 
или фи зи о ло шки те про ме ни се нај че-
сти, при мар на та цел во ди јаг но стич ки-
те про це ду ри е по твр ду ва ње или отфр-
ла ње на мож но ста за по сто е ње на 
ма лиг но за бо лу ва ње. Во пос лед ни ве 
де це нии ра кот на дој ка та прет ста ву ва 
нај чест страв и нај че ста здрав стве на 
гри жа на со вре ме на та же на.

Ко га нај че сто се ја ву ва рак на дој ка?
Ме ѓу пет та та и ше ста та де це ни ја од 

жи во тот, но во пос лед но вре ме ста-
рос на та гра ни ца се по ме сту ва во тре-
та та и че твр та та де це ни ја.

Ка ко изг ле да прег ле дот? 
Прег ле дот на дој ки те се вр ши кај ра-

ди о ди јаг но сти чар во спе ци ја ли зи ран 

ма ма-цен тар. За поч ну ва со зе ма ње 
кра тка анам не за за тоа од ко га да ти-
ра ат проб ле ми те, има ли фа ми ли јар-
на анам не за за рак на дој ка, пр ва 
мен стру а ци ја, ме но па у за, број на по-
ро ду ва ња... По тоа се пра ви кли нич ки 
прег лед, кој се со стои во пал па ци ја на 
дој ки те и под ми шки те, наб љу ду ва ње 
на го ле ми на та, фор ма та, си ме три ја-
та, со стој ба та на бра да ви ци те и да ли 
има ис це док од нив. Отка ко ќе се зе-
ме до бра анам не за и ќе се на пра ви 
кли нич ки от прег лед, след ни от че кор е 
ма мо гра фи ја, до кол ку во зра ста и со-
стој ба та на па ци ен тка та го доз во лу ва 
тоа, што зна чи де ка тре ба да е по ста-
ра од 35 год., да не е бре ме на и да 
не дои. Ул траз вуч ни от прег лед (со ехо) 
се из ве ду ва во си те во зра сти, а е нај-
че сто упо треб ли ва мож ност за мла ди 
же ни, ка ко и за оние кои се бре ме ни 
или се во пер и од на до е ње.

Ра кот на дој ка та глав но се пре зен ти-
ра ка ко на пип ли ва гру тка ко ја же на та 
са ма ја откри ва. Но са мо 40 от сто од 
кар ци но ми те на дој ка се на пип ли ви и 
сѐ по го лем е бро јот на асимп то мат ски-
те про ме ни кои слу чај но се откри ва ат.

Ма мо гра фи ја та е сѐ уште су пе ри ор на 
сли ко ви та ме то да во ра но то откри ва ње 
на ра кот на дој ка та?

Да. Мно гу же ни не о прав да но ин си-
сти ра ат да го из бег нат ма мо граф ски-
от прег лед на дој ки те. Ди јаг но стич ки те 
бе не фи ции од до бро на пра ве на та ма-
мо гра фи ја се огром ни. 

Во „Ре-Ме ди ка“ има ме из во нред но 
мо де рен ди ги та лен ма мо мат (ма мо-
граф). Ма мо гра фи ја та е ра ди о ло шка 
тех ни ка ко ја ко ри сти по себ но ди зај ни-
ра на ренд ген ска це вка ко ја про из ве-
ду ва ни ски до зи на ренд ген ски Х-зра-
ци и ко ри сти мул ти де те ктор ски си стем 
за за пис на раз лич ни те гу сти ни на тки-
ва та од кои е из гра де на дој ка та, кои 
по тоа се пре не су ва ат на ренд ген ски 
филм. Прег ле дот се из ве ду ва мно гу 
ед но став но и бр зо, без бо лен е, а до-
за та на зра че ње е ни ска.

Што е тоа што се гле да со ма мо гра фи ја, 
а не мо же да се ви ди со ул траз вук?

Она што зна чи ра но откри ва ње на 
ра кот на дој ка та се па то ло шки кал-
ци фи ка ти кои се гле да ат нај до бро и 
единс тве но со ма мо гра фи ја та! Ина ку, 
кај па ци ен тки кои има ат ис це док од 
бра да ви ца та од еден мле чен ка нал - 
кр вав или се ро зен, се пра ви кон трас-
на ма мо гра фи ја - га ла кто гра фи ја, со 
ко ја се при ка жу ва ка на лот од кој се 
це ди ис це до кот и се ви зу а ли зи ра ат 
па то ло шки те про ме ни во лу ме нот на 
исти от.

Комп ле мен тар но на до пол ну ва ње 
на ма мо гра фи ја та, а ни ка ко неј зи но 
комп лет но за ме ну ва ње и из бег ну ва-
ње е ул тра со но граф ски от прег лед или 
по пу лар но ехо-прег лед. Ехо-апа ра ти те 
ко ри стат УЗ-бра но ви со кои се овоз-
мо жу ва сли ка на раз лич ни те гу сти ни 
на тки ва та од кои е из гра де на дој ка та. 
Со ул траз ву чен прег лед е мож но да се 
прег ле да ат и оние де ло ви на дој ка та 

Д-Р ЕЛИ ЗА БЕ ТА БА БУ ШКУ, РА ДИ О ДИ ЈАГ НО СТИ ЧАР КА

РанооткривањеЦЕЛОСНОИЗЛЕКУВАЊЕ

кои не е мож но да се ви дат со ма мо-
гра фи ја. Овоз мо жу ва ана ли за на ди-
јаг но сти ци ра на та гру тка - да ли е ци ста, 
гној на шуп ли на - апс цес или со лид на, 
твр да про ме на. Овој прег лед мо же да 
се по вто ру ва не о гра ни че но во се ко ја 
во зраст и не ма не са ка ни ефе кти по 
здрав је то на па ци ен ти те.

Исто та ка, маг нет на ре зо нан ца на 
дој ки те е ди јаг но стич ка ме то да ко ја 
се ко ри сти кај па ци ен ти со про ме ни 
по опе ра тив ни трет ма ни, по ста ве ни 
имп лан ти, кај не јас ни на ру шу ва ња на 
ар хи те кто ни ка та на тки во то на дој ки те. 
То мо син те за - 3Д-ма мо гра фи ја, пак, е 
сли ко ви та-ими џинг ме то да ко ја ко ри-
сти ни ски до зи на ренд ген ски Х-зра ци 
и овоз мо жу ва по де тал на ана ли за на 
про ме ни те во дој ка та. 

Што до кол ку со овие ими џинг-ме то ди, 
ка ко и со кла сич ни от прег лед се за бе ле жи 
ту мор ска ма са? 

Се ка ко, со вре ме на та ме ди ци на го 
да ва од го во рот, а тоа е би оп си ја, со 
ко ја се овоз мо жу ва обез бе ду ва ње ма-
те ри јал за ци то ло шка, од нос но за хи-
сто ло шка ана ли за на тки во то и од лу ка 
за по на та мо шен трет ман на про ме на-
та. Ста ну ва збор за ФНАБ- тен ко иг ле-

на ас пи ра ци ска би оп си ја во де на под 
ул траз вук, КОР-би оп си ја во де на, исто 
та ка, под ехо. 

Пре до пе ра тив но се ко ри сти бе ле же-
ње со жи ца на про ме ни те, во де но со 
ул траз вук, сте ре о та ктич ни ма мо граф-
ски про це ду ри - мар ки ра ње со жи ца, 
во дич ФНАБ и КОР-би оп си ја. 

Тен ко иг ле на ас пи ра ци ска би оп си ја, 
во де на под ул траз вук, е лес но из вод-
ли ва ме то да. За неа не тре ба ло кал на 
ане сте зи ја, не ма комп ли ка ции и се 
ко ри сти за обез бе ду ва ње ма те ри јал 
за ци то ло шка ана ли за кај симп то мат-
ски ци сти, апс це си, лимф ни јаз ли во 
пот па зув на та ре ги ја или со лид ни про-
ме ни кои се бли ску до град ни от кош. 
КОР е хи сто ло шка би оп си ја и е за ме-
на за хи рур шка опе ра тив на би оп си ја. 
Се из ве ду ва во ло кал на ане сте зи ја во 
ам бу лант ски ус ло ви и под ехо, ако про-
ме на та по до бро се гле да со не го. Со 
де бе ли иг ли се зе ма ат ци лин дри тки-
во од раз лич ни ме ста на про ме на та и 
се ис пра ќа ат за хи сто ло шка ана ли за. 
Обез бе де ни от ма те ри јал е до во лен 
и за иму но хи сто хе ми ска ана ли за на 
про ме на та, ако за тоа има по тре ба. 
Овој тип би оп си ја се пра ви кај со лид-

ни про ме ни кои се ви со ко сус пект ни 
за ма лиг ни. Лес но се из ве ду ва и не ја 
онес по со бу ва же на та за се којд нев ни-
те актив но сти. Единс тве на комп ли ка-
ци ја е мо жен хе ма том или ре тко ин-
фек ци ја. 

Про ме ни те кои по до бро се гле да ат 
со ма мо гра фи ја си те ин ва зив ни про-
це ду ри ги из ве ду ва ат сте ре о та ктич но. 
Ста ну ва збор за спе ци јал но комп ју тер-
ски над гра ден си стем на по стој ни от 
ди ги та лен ма мо мат кој го има во „Ре-
Ме ди ка“ – сте ре о лок, со кој се овоз-
мо жу ва обез бе ду ва ње при ме ро ци од 
не пал па бил ни или не о дре де ни ле зии 
на дој ки те и гру пи ра ни кал ци фи ка ти 
со мож ност за про стор на ло ка ли за ци-
ја на исти те. Овој си стем овоз мо жу ва 
сле де ње на мо дер ни те хи рур шки трен-
до ви за по штед ни хи рур шки ин тер вен-
ции. Ка ко и се ко ја ме то да и оваа има 
свои огра ни чу ва ња. Не се из ве ду ва 
кај про ме ни бли ски до град ни от кош, 
кај про ме ни кои се на о ѓа ат во пот-
па зув на та ре ги ја, ка ко и кај же ни со 
по ста ве ни имп лан ти. Она што е пред-
ност кај сте ре о та ктич ни те ма мо граф-
ски про це ду ри е си гур на и де фи ни-
тив на ди јаг но за кај ма лиг ни те ле зии, 
по мал ку е ин ва зив на од хи рур шка та 
би оп си ја, се из ве ду ва ам бу лант ски 
и не оста ва де фект на тки во то, кој би 
бил преч ка за по на та мош ни кон тро-
ли. Се ра бо ти во ло кал на ане сте зи ја и 
ренд ген ски те зра ци не ма ат не са ка ни 
ефе кти.

Што ќе ѝ пре по ра ча те на жен ска та по-
пу ла ци ја? 

Ре дов ни ул траз вуч ни и ма мо граф-
ски кон тро ли на дој ки те. Ри та мот на 
прег ле ди те го одре ду ва ва ши от до ктор 
ра ди о ди јаг но сти чар. По ра чу вам и да 
се пра ват ре дов ни са мо прег ле ди. Ра-
кот на дој ка та во де неш но вре ме мо-
же да се открие во по че тен ста ди ум и 
то гаш бо ле ста е из ле чи ва. Ста ти стич-
ки те по да то ци на Ин сти тут за јав но 
здрав је по ка жу ва ат де ка 98 про цен ти 
од же ни те со ра но ди јаг но сти ци ран 
рак на дој ка се из ле ку ва ни. 

Ра кот на дој ка та на па-
ѓа це ла го ди на, па ток му 
по ра ди тоа тре ба по сто ја-
но да се збо ру ва за не го. 
Врв ни екс пер ти од пр ва та 
при ват на оп шта бол ни ца 
„Ре-Ме ди ка“ и при ват ни и 
јав ни уста но ви пред исте-
кот на ми на та та го ди на го 
прет ста ви ја пра вил ни от 
при стап во откри ва ње то и 
ле ку ва ње то на овој кан-
цер и се за ло жи ја то ну сот 
за свес но ста за опас но-
сти те кои сле ду ва ат со ова 
за бо лу ва ње, но и мож но-
сти те за пра вил но ле ку-
ва ње на па ци ен ти те да ги 
одр жу ва ат це ла го ди на 
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ши во ам бу лан та. Тоа е кра тко тра ен 
за фат за кој не е по треб на ане сте зи-
ја, би деј ќи е без бо лен. По вне су ва ње-
то во ма тка та, хор мон ска та спи ра ла 
„Ми ре на“ поч ну ва да ос ло бо ду ва ма-
ло ко ли чес тво на хор мо нот ле во нор-
ге стрел. При тоа, не со др жи естро ге ни 
хор мо ни, та ка што нив ни те не са ка ни 
ефе кти се иск лу че ни - ве ли д-р Кот ла-
ро ва-По по ска.

По пла си ра ње то на спи ра ла та во 
ва ги на та се гле да ко не цот ка ко из ле-
гу ва од гр ло то на ма тка та, кој ќе слу жи 
за неј зи но изв ле ку ва ње ко га ќе дој де 
вре ме. Мно гу же ни чув ству ва ат лес на 
не при јат ност или гр че ви по по ста ву-
ва ње то, кои бр зо по ми ну ва ат. Спи-
ра ла та мо же да се по ста ви и вед наш 
по на ме рен пре кин на бре ме но ста.  
- ИУС („Ми ре на“) има мно гу пред но сти 
пред ин тра у те ри ни те вло шки со ба-
кар. Хор мон ска та спи ра ла ги на ма лу-
ва мен стру ал но то кр ва ве ње и бол ки те 
и за тоа се упо тре бу ва и при обил ни и 
про дол же ни мен стру ал ни кр ва ве ња, 
осо бе но кај же ни те во пер и од на пер-
и ме но па у за. Ка ко ре зул тат на истен-
чу ва ње то на ен до ме три у мот, кое го 
пре диз ви ку ва, се на ма лу ва ат ко ли чес-
тво то и вре ме тра е ње то на мен стру-
ал но то кр ва ве ње во о би ча е но до 80 
от сто, а мож но е и мен стру ал ни те кр-
ва ве ња со се ма да ис чез нат. Исто вре-
ме но, цик лу си те се и без бол ни. Ова се 
фа кти од кои се за до вол ни по ве ќе то 
же ни - ве ли д-р Кот ла ро ва-По по ска. 
Во пр ви те не кол ку ме се ци по по ста ву-
ва ње то на ИУС, мож но е да дој де до 
не ре дов ни и со се ма оскуд ни кр ва ве-
ња, но тоа е со стој ба ко ја не е воз не-
ми ру вач ка и са ма та се сре ду ва. Ко ли-
чес тво то хор мон кое го ос ло бо ду ва во 
ма тка та, об јас ну ва на ша та со го вор-
нич ка, е со по ни ска и по кон стант на 
кон цен тра ци ја, за раз ли ка од орал-
ни те кон тра цеп ции. При тоа, дејс тву ва 
са мо на ни во на ма тка та, за раз ли ка 
од орал ни те кон тра цеп ции кои дејс-
тву ва ат врз це ли от ор га ни зам. ИУС не 
пре диз ви ку ва про ме ни во те лес на та 
те жи на.

Кон трол ни от прег лед на спи ра ла та 
се вр ши до 3 ме се ци по неј зи но то по-
ста ву ва ње и се со стои од кон тро ла со 

ул траз вук за по ста ве но ста на спи ра ла-
та и ва ги на лен прег лед, со кој се гле да 
ко не цот од гр ло то на ма тка та. По тоа 
кон тро ли те се пра ват исто вре ме но со 
ре до вен ги не ко ло шки прег лед.

- Ин тра у те ри на та вло шка мо же да 
стои 5 го ди ни, а мо же да се от стра ни и 
по ра но, до кол ку па ци ен тка та та ка од-
лу чи. За бре ме ну ва ње то е мож но вед-
наш по ва де ње то на спи ра ла та. Осо-
бе но се пре по ра чу ва кај же ни те кои 
има ат ро де но ед но или по ве ќе де ца, 
или, пак, има ле ве штач ки пре кин на 
бре ме но ста и не пла ни ра ат да за бре-
ме нат во не кој на ре ден пер и од. При-
тоа, тој пер и од мо же да би де и по кус 
од 5 го ди ни, за тоа што ИУС мо же да 
се от стра ни и по ра но. Мен стру ал ни те 
цик лу си се вос по ста ву ва ат исто ка-
ко што би ле и пред по ста ву ва ње то, а 
вед наш се вра ќа и спо соб но ста за за-
бре ме ну ва ње. Исто та ка, кон тра цеп-
ци ски от ефект мо же да трае и по дол го 

од 5 го ди ни, т.е. при от стра ну ва ње то 
на ед на спи ра ла, вед наш мо же да се 
по ста ви но ва, ко ја ќе шти ти во на ред-
ни те 5 го ди ни - ве ли до ктор ка та.

КОГА НЕ ТРЕБА ДА СЕ КОРИСТИ

Ин тра у те ри на вло шка не тре ба да 
се ко ри сти при по сто е ње на ин фек ци-
ја во ма ла та кар ли ца, при по сто е ње 
на се ксу ал но пре нос ли ви бо ле сти, при 
сом не ние за бре ме ност, при кр ва ве-
ње од ге ни та ли и те од не поз на та при-
чи на или при по сто е ње на ма лиг ни за-
бо лу ва ња на ге ни тал ни те ор га ни. Не 
се пре по ра чу ва неј зи но то ко ри сте ње, 
ве ли д-р Кот ла ро ва, и при по сто е ње 
на те шка цр но дроб на бо лест или при 
кар ци ном на дој ки. ИУВ не шти ти од 
се ксу ал но пре нос ли ви бо ле сти и за тоа 
се пре по ра чу ва упо тре ба на до пол ни-
тел на за шти та во од нос со не си гу рен 
парт нер.

- По сто јат три проб ле ми кои мо же да 
се слу чат по по ста ву ва ње то на спи ра-
ла та. Таа мо же да ис пад не од ма тка та, 
мо же да ми гри ра пре ку ѕи дот на ма-
тка та, т.е. да се из ме сти и мо же да се 
раз вие ин фек ци ја по ра ди вне су ва ње 
на ми кро ор га низ ми при неј зи но то по-
ста ву ва ње. Пр ви те два проб ле ми нај-
че сто се слу чу ва ат во пр ви те ме се ци 
по по ста ву ва ње то и тоа за вре ме на 
мен стру ал ни от цик лус - об јас ну ва до-
ктор ка та.

Па ци ен тка со по ста ве на спи ра ла, 
до да ва таа, тре ба вед наш да се ја ви 
на ле кар при по ја ва на ја ка бол ка во 
сто ма кот, обил но кр ва ве ње од ге ни-
та ли и те, при по ја ва на бол ки или кр-
ва ве ње при од нос, при сом не ние за 
по сто е ње на бре ме ност, при тре ска и 
оп шта сла бост, при про ме на на ми ри-
сот, бо ја та и ко ли чес тво то на ва ги нал-
ни от се крет и слич ни со стој би. Ри зи кот 
од за бре ме ну ва ње при по ста ве ност 
на ИУВ е мно гу мал. Но ако се из ме-
сти спи ра ла та, мо же да дој де до за бре-
ме ну ва ње. Во тој слу чај тре ба што по-
ско ро да се от стра ни иста та. Во ва кви 
си ту а ции ри зи кот од вон ма те рич на 
бре ме ност е зго ле мен, ка ко и ри зи кот 
од спон тан абор тус и по ја ва на ин фек-
ци ја на ге ни тал ни те ор га ни.

Пред по ста ву ва ње на ин тра у те ри-
на та вло шка мо ра да се на пра ви 

ги не ко ло шки прег лед, при што 
се зе ма ми кро би о ло шки брис за 

да се до ка же де ка не ма при сут-
ни па то ге ни ми кро ор га низ ми во 
ва ги на та и на гр ло то на ма тка та. 

По ста ву ва ње то се вр ши во ам бу-
лан та, трае кра тко и е без бол но

Д-р Си мо ни да  
Кот ла ро ва-По по ска
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КОНТРАЦЕПЦИЈА

Ин тра у те ри ни те средс тва за кон тра цеп ци ја се по ста ву ва ат 
во вна треш но ста на ма тка та. Тие се без бед ни кон тра цеп-
ци ски ме то ди и обез бе ду ва ат си гур на за шти та од за бре-
ме ну ва ње за след ни те 5 го ди ни по по ста ву ва ње то

Не кои же ни има ат по тре ба 
за за шти та од за бре ме-
ну ва ње. Има раз лич ни 
на чи ни за тоа, а еден од 
ме то ди те за кон тра цеп ци-

ја е и упо тре ба та на ин тра у те ри на та 
вло шка или та ка на ре че на та спи ра-
ла. Ин тра у те ри ни те средс тва за кон-
тра цеп ци ја, об јас ну ва д-р Си мо ни да 
Кот ла ро ва-По по ска, ги не ко лог во „Ре-
Ме ди ка“, се по ста ву ва ат во вна треш-
но ста на ма тка та. Има ат ка ра кте ри-
стич на фор ма на бу ква та „Т“. Тоа се 
без бед ни кон тра цеп ци ски ме то ди кои 
обез бе ду ва ат си гур на за шти та од за-
бре ме ну ва ње за след ни те 5 го ди ни по 
по ста ву ва ње то. 

ДВА ТИПА

По сто јат 2 ти па ин тра у те ри ни вло-
шки. Ед ни те се хор мон ски спи ра ли 
(ИУС - ин тра у те рин си стем). Та ква е 
„Ми ре на“, ко ја ос ло бо ду ва ле во нор-
ге стрел – про ге ста ген, кој, пак, го ме-
ну ва ен до ме три у мот и оне воз мо жу ва 
ни да ци ја на оп ло де на та јај це-кле тка. 
Во тоа е пред но ста на оваа спи ра ла 
и на тоа се дол жи неј зи на та по го ле ма 
ефи кас ност. Ба кар на та спи ра ла е ед-
на од нај че сто упо тре бу ва ни те. Се со-
стои од ба кар на жи ца на мо та на око лу 
ма ла пла стич на рам ка во фор ма на 
бу ква та „Т“.

КАКО СЕ ПОСТАВУВА?

- Пред по ста ву ва ње на ин тра у те-
ри на та вло шка (ИУВ) мо ра да се на-
пра ви ги не ко ло шки прег лед, при што 
се зе ма ат ми кро би о ло шки бри се ви. 
По треб но е да се до ка же де ка не ма 
при сут ни па то ге ни ми кро ор га низ ми 
во ва ги на та и на гр ло то на ма тка та, по 
што е без бед но по ста ву ва ње то. До кол-
ку се до бие на од за при сут на ба кте-
ри ја, ќе тре ба да се ко ри сти те ра пи ја 

со ан ти би о ти ци пред по ста ву ва ње то. 
Исто та ка, со ул траз вук се про це ну ва и 
мор фо ло ги ја та на ма тка та - об јас ну ва 
до ктор ка та.

Нај до бар пер и од да се по ста ви спи-
ра ла та е во пос лед ни те де но ви од 
мен стру ал но то кр ва ве ње. То гаш таа 
нај до бро врас ну ва во ен до ме три у мот. 
Мо же да се по ста ви и ка ко ур гент на 
кон тра цеп ци ја - до 5 де на по не за шти-
тен од нос. 

- По ста ву ва ње то на спи ра ла та се вр-

Ка ко дејс тву ва ат спи ра ли те?
- Ба ка рот од ба кар на та спи ра ла е то кси чен за спер ма то зо и ди те. Под не го во вли ја ние се соз да ва флу ид со ле у ко ци ти, 

ба кар ни јо ни, ен зи ми и про стог лан ди ни, кои ги на па ѓа ат спер ма то зо и ди те и со што се вр ши функ ци ја та за кон тра цеп ци ја.
- Хор мон ска та спи ра ла го по стиг ну ва сво јот кон тра цеп ци ски ефект пре ку за ед нич ко то дејс тво на не кол ку ефе-

кти што ги пре диз ви ку ва. Таа не по вол но вли јае на спер ма то зо и ди те и ја про ме ну ва цер ви кал на та слуз, пра веј ќи 
ја по гу ста и леп ли ва и та ка спер ма та не мо же да про дре низ ма тка та. Исто та ка, го истен чу ва ен до ме три у мот, 
пра веј ќи го не по го ден за вгнез ду ва ње на оп ло де на та јај це-кле тка.
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на па ци ен тот се вос по ста ву ва ди-
јаг но за. Во за вис ност од ди јаг но-
за та и со стој ба та на па ци ен тот се 
одре ду ва ат на чи нот и упо тре ба та 
на осте о пат ски те тех ни ки за тре-
ти ра ње на исти от (труст, ми о тен-
зив ни, фас ци јал ни, функ ци о нал ни, 
кра нио-са крал на, вис це рал на).

Осте о пат ски те трет ма ни не се 
агре сив ни и се до ста то ле рант ни и 
по ра ди тоа мо же да се при ме нат 
кај ли ца од ко ја би ло во зраст.

Кон тра ин ди ка ции се: ма лиг но-
ми, скр ше ни ци, мо зоч ни из ли ви, 
тром бо за, ви сок ста ди ум на осте-
о по ро за.

Ка ко мо же да се при ме нат ко га ста-
ну ва збор за спорт или за ба лет?

По ра ди сво и те спе ци фич ни те ра-
пев тски тех ни ки осте о па ти ја та сѐ 
по ве ќе на о ѓа при ме на во спор тот 
и во ба ле тот. Кај нив, ка ко пос ле ди-
ца на кон ти ну и ран фи зич ки стрес, 
че сти се по ја ви те на ди сфунк ции 
на ло ко мо тор ни от си стем, при што 
до а ѓа до на ма лу ва ње на пер фор-
ман си те. Исто та ка, че сти се и ме-
ха нич ки те по вре ди, дис ло ка ци ја 
на сег мен ти и на згло бо ви и слич-
но. Осте о пат ски те трет ма ни бр зо 
и ефи кас но ги ели ми ни ра ат ди-
сфунк ци и те во си сте ми те по ра ди 
што пер и о дот на ре ха би ли та ци ја та 
зна чи тел но се на ма лу ва и исти те 
по бр зо про дол жу ва ат со сво и те 
актив но сти, што прет ста ву ва еден 
би тен фа ктор во про фе си о нал ни от 
спорт и во ба ле тот. Од дру га стра-
на, со пре вен тив ни осте о пат ски 
трет ма ни се на ма лу ва ат по ја ви те 
на ди сфунк ции и по вре ди, зго ле му-
вај ќи ја мож но ста за при ме на на 
по го лем на пор за вре ме на ре дов-
ни те актив но сти.

Да ли тех ни ки те се при ме ну ва ат кај 
де ца и мла ди во раст?

Осте о пат ски те прег ле ди и трет-
ма ни се иск лу чи тел но важ ни кај 
де ца и мла ди во раст. На вре ме но-
то откри ва ње на ди сфунк ци и те на 
те ло то и нив но со од вет но тре ти ра-
ње овоз мо жу ва пра ви лен раз вој 
на те ло то и во ед но се из бег ну ва ат 
одре де ни фи зич ки ано ма лии. Чо-
ве ко во то те ло е соз да де но во сло-
бод на (не у трал на) по лож ба си те 
сег мен ти од те ло то да се на о ѓа ат 
под из вес но оп то ва ру ва ње. Ма те-
ма тич ки те ли нии на си ла та на оп-
то ва ру ва ње по ми ну ва ат низ одре-

де ни сег мен ти од те ло то со што 
ана том ски го де фи ни ра ат те ло то, 
во смис ла на др же ње во ста тич ка 
по лож ба и при дви же ње. Ди сфунк-
ци ја на одре ден сег мент од те ло-
то пре диз ви ку ва по ме сту ва ње на 
овие ли нии т.е. до а ѓа до про ме на 
на на пре га ња та во сег мен ти те од 
те ло то. Ако те ло то по долг вре мен-
ски пер и од се на о ѓа во ва ква со-
стој ба мо же да дој де до по ја ва на 
ано ма лии и стру ктур на де фор ма-
ци ја, ка ко од го вор на адап та ци ја-
та на те ло то во но во на ста на та та 
со стој ба. На при мер, ди сфунк ци-
ја во пре де лот на кар ли ца та пре-
диз ви ку ва не пра ви лен раз вој на 
‘рбет ни от столб, при што до а ѓа до 
не го во искри ву ва ње, што всуш-
ност прет ста ву ва еден пре дус лов 
за на та мош ни по се ри оз ни проб-
ле ми. Исто та ка, пре диз ви ку ва не-
пра вил но др же ње и дви же ње на 
те ло то, на ма ле на под виж ност на 
сег мен ти те од кар ли ца та и ‘рбе-
тот, де фор ма ци ја во дол ни те ек-
стре ми те ти (ко ле но, ско чен зглоб/
ста па ло, ва рус/вал гус), при вид но 
скра ту ва ње или из дол жу ва ње на 
но га та, бол ки... 
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Што мо же да се по стиг не со спе ци-
фич ни те те ра пев тски тех ни ки?

Осте о па ти ја та е со ста ве на од 
три де ла. Стру ктур на та осте о па-
ти ја има за цел ко рек ци ја на ди-
сфунк ци и те во ло ко мо тор ни от си-
стем (згло бо ви те и ме ки те тки ва), 
вис це рал на та за по до бру ва ње на 
функ ци ја та на вис це рал ни те си сте-
ми (ор га ни те), а кра нио-са крал на-
та за да ги от стра ни ди сфунк ци и те 
во кра нио-са крал ни от пре дел и да 
ја по до бри функ ци ја та на си сте ми-
те со по мош на цир ку ла ци ја та на 
це ре брос пи нал на та теч ност. Мо же 
да ги от стра ни или на ма ли бол ки те 
во згло бо ви те и во му ску ли те, да ја 
по до бри функ ци ја та на згло бо ви те 
и на ‘рбет ни от столб, др же ње то и 

дви же ње то на те ло то, да ос ло бо ди 
од кон тра кту ри, гр че ви, нап на тост 
на ме ки те тки ва. Исто та ка, ја по-
до бру ва функ ци ја та на ме ки те тки-
ва и на вис це рал ни те си сте ми, го 
ели ми ни ра стре сот и ги по до бру ва 
кон цен тра ци ја та и ква ли те тот на 
жи во тот, урам но те жу вај ќи го це ли-
от ор га ни зам.

Ко га се при ме ну ва осте о па ти ја та?
При бол ки и ди сфунк ции во 

‘рбет ни от столб и во згло бо ви те 
на гор ни те и на дол ни те ек стре-
ми те ти (иши јас, лум ба го, дор зал-
ги ја, бол ки во вра тот, тор ти ко лис, 
цер ви ко бра хи ал ги ја, син дро ми на 
то ра ка лен ка нал, кар па лен ка нал, 
те ни ски ла кот, ди сфунк ции и из ме-
сту ва ња во ко ле но, колк, ско чен 

зглоб, ша ка, ла кот, ра мо и дру го), 
при кон тра кту ри, бол ки и нап на-
тост на ме ки те тки ва - му ску ли, 
те ти ви и ли га мен ти, ка ко и при 
стрес, гла во бол ка, бол ки во вис це-
рал ни те си сте ми ка ко пос ле ди ца 
на ди сфунк ци ја на ор га ни те.

Ка ко изг ле да ат прег ле дот и трет ма-
нот?

По за поз на ва ње со исто ри ја та 
на бо ле сти на па ци ен тот, прег ле-
дот за поч ну ва со оп сер ва ци ја и 
ба ра ње на аси ме трии и ано ма лии 
на те ло то (ста тич ки и ди на мич ки). 
По тоа се пра ват ор то пед ски и спе-
ци фич ни осте о пат ски те сто ви за-
ра ди утвр ду ва ње на со мат ски ди-
сфунк ции на те ло то, пре ку кои и во 
за вис ност од симп то ма то ло ги ја та 

Осте о па ти ја е си стем на 
ма ну ел на ме ди ци на, 
ко ја ка ко ос но ва за 
прег лед и трет ман се 
те ме ли на ана то мо фи-
зи о ло ги ја та, би о ме ха ни-
ка та и на не у ро фи зи о-
ло ги ја та на чо ве ко во то 
те ло, со ос нов на цел да 
ги ре ста ври ра, одр жу ва 
и по до бри функ ци и те на 
си сте ми те во це лост. 
Љу бо мир Или ев ски, 
осте о пат во „Ре-Ме ди-
ка“, во раз го во рот 
об јас ну ва ка де сѐ мо же 
да се при ме нат 
осте о пат ски те тех ни ки, 
ка ко се по ма га со нив 
и што мо же да се оче ку-
ва од трет ма ни те

ЉУ БО МИР ИЛИ ЕВ СКИ, ОСТЕ О ПАТ

ЗАПОЗДРАВИ
’РБЕТИТЕЛО

Остеопатија

По мош при 
ско ли о за и ки фо за

Ра бо ти те спе ци јал ни трет ма ни 
со мул тиф ле кси би лен кре вет.

Осте о па ти ја та ка ко ма ну ел-
на ме ди ци на се за ни ма ва и со 
проб ле ма ти ка та на де фор ми те-
ти те на ’рбе тот ка ко: ско ли о за и 
ки фо за. Во „Ре-Ме ди ка“ пра ви ме 
и спе ци јал ни трет ма ни за ко рек-
ци ја на ‘рбе тот и не го ви те де фор-
ми те ти со по мош на авто ма ти-
зи ран мул тиф ле кси би лен кре вет 
за па сив ни веж би. Осо бе но кај 
де ца та во раст до а ѓа до зна чи тел-
но по до бру ва ње и на ма лу ва ње 
на сте пе нот на де фор ма ци ја на 
‘рбе тот. При тоа, пра ви ме и ди-
ги тал ни сним ки на др же ње то на 
те ло то пре ку што го сле ди ме на-
пре до кот на па ци ен тот. 

Но би са кал да истак нам де ка 
овој мул тиф ле кси би лен кре вет се 
при ме ну ва и за дру ги ди јаг но зи.
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на по тко ле ни ца). При спу шта ње то 
на но зе те тие тре ба да се приб ли-
жат во ко ле на та и глуж до ви те и бав-
но да се спу шта ат за ед но за да се 
на ма ли тор зи о ни от стрес за ‘рбе-
тот. Спу шта ње то на но зе те во ди 
кон хи по тен зи ја по ра ди зго ле му ва-
ње на цир ку ла тор на та ка па ци тан ца 
(ка па ци тет на цир ку ла ци ја) – об јас-
ну ва д-р До ма зе тов.

КАКО СЕ ИЗБИРА АНЕСТЕЗИЈА?

Во уро ло ги ја та, из бо рот на ане-
сте зи ја се све ду ва на ло кал на, ре-
ги о нал на, оп шта, или, пак, нив на 
ком би на ци ја. Спи нал на ане сте зи-
ја, об јас ну ва д-р До ма зе тов, е нај-
че ста ане сте тич ка тех ни ка за ТУРП. 

- Спи нал на та ане сте зи о ло шка тех-
ни ка овоз мо жу ва со од вет на ане-
сте зи ја за па ци ен тот и до бра ре ла-
кса ци ја на пер и не у мот за хи рур гот. 
Зна ци те и симп то ми те на пре пол не-
тост со теч ност по до бро се пре поз-
на ва ат кај па ци ент кој е бу ден. Иде-

ал но сен зор но ни во на бло ка да за 
ТУРП е де сет то то град но спи нал но 
ни во, со што се ели ми ни ра ди ском-
фор тот од ди стен зи ја на ба бу ле то. 
При евен ту ал на пер фо ра ци ја на 
бе ши ка па ци ен тот би по чув ству вал 
бол ка во сто ма кот или во ра мо то. 
Оп шта та ане сте зи ја се прет по чи та 
за опе ра ции со го ле ма за гу ба на 
крв и за кар ди о цир ку ла тор но не ста-
бил ни па ци ен ти - ве ли на ши от со го-
вор ник.

Дру ги пред но сти на ре ги о нал на 
ане сте зи ја се на ма ле на ин ци ден-
ца на дла бо ка вен ска тром бо за, 
на ма лен гу би ток на крв (по ни зок 
кр вен при ти сок) и по до бра хо ме о-
ста за на не вро ен до кри ни от си стем 
и по до бар имун од го вор. Сим па тич-
ка та бло ка да, ве ли д-р До ма зе тов, 
ја зго ле му ва вен ска та ка па ци тан-
ца (ка па ци тет на ве ни те) со што 
се ком пен зи ра пре пол ну ва ње то 
со теч ност. По тре бен е мо ни то ринг 
при по пу шта ње на спи нал на та бло-
ка да. 

Спи нал на та ане сте зи ја 
овоз мо жу ва со од вет на опи вка 

за па ци ен тот и до бро по ле 
за ра бо та на хи рур гот

Д-р Ро берт До ма зе тов, 
ане сте зи о лог
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Зго ле му ва ње то на про ста-
та та или бе ниг на та про-
стат на хи пер тро фи ја за-
се га по ло ви на од ма жи те 
на 60-го диш на во зраст и 

90 от сто од 85-го диш ни те. Ед на од 
ме то ди те со ко ја хи рур шки се тре-
ти ра е транс у ре трал на ре сек ци ја – 
ТУРП. А, таа се из ве ду ва глав но кај 
во зрас на по пу ла ци ја кај ко ја че ста 
по ја ва се ср це ви, рес пи ра тор ни и 
бу бреж ни бо ле сти и е по се бен пре-
диз вик за ане сте зи о ло зи те. Д-р Ро-
берт До ма зе тов, 
ане сте зи о лог во 
пр ва та при ват на 
оп шта бол ни ца, 
об јас ну ва ка ко 
овие пре диз ви ци 
ги ре ша ва ат врв-
ни те ане сте зи о-
ло зи во ин те рес 
на без бед но ста 
на па ци ен тот и ус пех во ин тер ве ни-
ра ње то.

Мор та ли те тот кај ТУРП се дви жи 
од 0,2 до 6 прoцен ти, а ми о кард ни-
от ин фаркт е нај че ста при чи на за 
смрт.

- Про ста та та е бо га то про кр ве на 
со го ле ми вен ски си ну си вед наш 
до кап су ла та(об ви вка на про ста та). 
ТУРП се из ве ду ва со вне су ва ње 
на ре се кто скоп низ моч ни от ка нал 
(уре тра та) со кој, по еле ктри чен пат 
се се че и ко а гу ли ра про ста та та. Хи-
рур шко то по ле се одр жу ва чи сто со 
по сто ја но тре ти ра ње, ири га ци ја со 
теч ност. Ако се про бие кап су ла та 
теч но ста се ап сор би ра пер и про-
ста тич но (во око ли на на про ста та) 
и фи нал но во цир ку ла ци ја. До кол ку, 
пак, се отво рат вен ски те си ну си кр-

ва ве ње то мо же да би де про фуз но 
(обил но) и мо же да има зна чај на 
ре сорп ци ја на теч ност за плак не ње 
- ве ли до кто рот.

РЕШАВАЊЕ КОМПЛИКАЦИИ

Теч но ста за плак не ње тре ба да е 
изо то нич на, еле ктро и нерт на, транс-
па рент на, лес но да се сте ри ли зи ра. 
Де сти ли ра на та во да ко ја по ра но се 
ко ри сте ла е хи по то нич на, па неј-
зи на ре сорп ци ја мо же да во ди кон 

хе мо ли за (рас пад на цр ве ни те крв-
ни зрн ца), шок и бу бреж на сла бост. 
Изо ос мот ски те рас тво ри ка ко фи зи-
о ло шки от и рин гер-ла кта тот не се ко-
ри стат би деј ќи се ви со ко јо ни зи ра ни 
и не се еле ктро не у трал ни. Рас тво рот 
на 1,5 от сто гли цин е уме ре но хи по-
то ни чен за да би де транс па рен тен. 
Иа ко не пра ви зна чај на хе мо ли за, 
пре ку мер на ре сорп ци ја во ди кон 
бе ло дро бен оток, хи по ос мо лар ност 
(на ма ле на кон цен тра ци ја на ос мот-
ски актив ни че стич ки во кр вта) и хи-
по на тре ми ја (на ма ле на кон цен тра-
ци ја на на три ум во кр вта). 

- Во да та се дви жи кон кле тки те 
пре диз ви ку вај ќи мо зо чен оток со 
не мир, аги ти ра ност, кон фу зи ја и 
ко ма. Хи по на тре ми ја та пре диз ви-
ку ва кон вул зии, арит мии, хи по тен-

зи ја и бе ло дро бен едем. Гли ци нот 
е то кси чен за ре ти на та во око то и 
пре диз ви ку ва при вре ме но сле пи-
ло. Рас тво рот на сор би тол и ма ни-
тол се на ре ку ва ис пи рол и исто та-
ка не ма на три ум во сво јот со став. 
Во про сек се ре сор би ра ат 10-30 
ми ли ли три теч ност на ми ну та ре-
сек ци ско вре ме, кое го огра ни чу-
ва ме на 1 час. ТУРП-син дро мот се 
од не су ва на симп то ми пре диз ви ка-
ни од пре ку мер но ап сор би ра на во-
да. Трет ма нот е со огра ни чу ва ње 

на вне су ва ње 
теч ност и со ди-
у ре ти ци – ве ли 
д-р До ма зе тов. 

Дру ги проб ле-
ми од ТУРП се 
пер фо ра ци ја на 
бе ши ка од ре се-
кто ско пот, ба кте-
ри е ми ја и сеп ти-

ке ми ја, хи по тер ми ја и кр ва ве ње. 
- За гу ба та на крв се про це ну ва од 

2 до 5 ми ли ли три на ми ну та ре сек-
ци ско вре ме или 20-50 ми ли ли три 
на грам про ста та, а се про це ну ва 
и со кон тро ла на хе ма то крит - ве ли 
на ши от со го вор ник.

Тој об јас ну ва де ка е зна чај на и по-
зи ци ја та на па ци ен тот при ин тер вен-
ци ја та, или по точ но ли то то ми ја та. 

- Па ци ен тот ле жи на грб со ра це 
скр сте ни на те ло то или по ста ве ни 
на стра на до

по мал ку од 90 сте пе ни на др жа-
чи за ра це. Но зе те се сви тка ни во 
кол ко ви и во ко ле на. Две те но зе 
исто вре ме но се кре ва ат и се од во-
ју ва ат. Ла те рал ни от дел од ко ле но то 
се за шти ту ва со пер ни че за да се 
спре чи по вре да на пер о не ус (нерв 

Опивканавозрасни
пациентипри

операцијанапростата

Tран су ре трал на ре сек ци ја на про ста та нај че сто 
се из ве ду ва кај во зрас ни ма жи кај кои че ста по ја ва 

се ср це ви, рес пи ра тор ни и бу бреж ни бо ле сти. 
Ка ко па ци ен тот ќе ја из др жи и по ми не опи вка та 

е по се бен пре диз вик за ане сте зи о ло зи те



 јуни 2015 | РЕВИТА 4140 РЕВИТА | јуни 2015

ЗА
Д
О
БР

О
З
ДР

АВ
ЈЕ

ва ат во ор га низ мот ка де што се пре-
тво ра ат во лар ви и со кр вта се раз-
не су ва ат на се ка де. Пр ва та ба ри е ра 
ка де што мо же да се вгнез дат е цр-
ни от дроб (за ра ди ма ли от лу мен на 
ка пи ла ри те). 

- Тоа е во ед но и нај че ста та ма ни-
фе ста ци ја, око лу 65-70 про цен ти од 
слу ча и те. До кол ку го по ми нат цр ни от 
дроб, след но нај че сто ме сто се бе-
ли те дро бо ви (25-30 про цен ти), а 10 
от сто от па ѓа на дру ги ор га ни - мо зок, 
бу бре зи, му ску ли. Симп то ми те за ви-
сат од ло ка ли за ци ја та и од го ле ми-
на та на ци сти те - ве ли до ктор ка та.  
Ехи но ко ко за та на цр ни от дроб е нај-
че сто асимп то мат ска. Пр ви те симп-
то ми нај че сто се та па аб до ми нал на 
бол ка, зго ле му ва ње на цр ни от дроб, 
жол ти ца. Кај ехи но ко ко за та на бе ли-
те дро бо ви, пак, нај че сти симп то ми 
се каш ли ца та, обил но искаш лу ва ње 
со ле на теч ност (ако ци ста та прс не), 
бол ка во гра ди те и отеж на то ди ше ње.

- За ра ди ком пре си ја на окол ни те 
ор га ни мо же да на ста не ко му ни ка-
ци ја (фи сту ла) по ме ѓу брон хи и те и 
би ли јар ни от си стем, пне у мо то ракс. 
За ра ди кон такт на ци ста та со над во-
реш на та сре ди на пре ку брон хи и те, 
че сто на ста ну ва ин фек ци ја на ци-
ста та и фор ми ра ње гној на шуп ли на. 
Ед на од нај те шки те комп ли ка ции е 
руп ту ра на ци ста та со сил на иму но-
ло шка ре ак ци ја на ор га низ мот, ко ја 
се ма ни фе сти ра со исип по ко жа та, 
ср це би е ње, те шко ди ше ње, пад на 
крв ни от при ти сок, шок и не на деј на 
смрт. За сре ќа, овој тип на комп ли-
ка ци ја е мно гу ре док - ве ли д-р Сто-
ја нов ска.

ТРЕТМАН

Ди јаг но за та се по ста ву ва со ехо на 
аб до мен, ренд ге но гра фи ја на бе ли-

те дро бо ви и со комп ју те ри зи ра на 
то мо гра фи ја, на ко ја се гле да ат по-
е ди неч ни или мул тип ни овал ни сен-
ки јас но огра ни че ни од око ли на та. 
Се ро ло шки те те сто ви пре ку кои се 
откри ва ат ан ти те ла на ехи но ко кот 
мо же да по мог нат во по твр ду ва ње 
на ди јаг но за та. 

- Нај до бар трет ман за ова за бо лу-
ва ње, без раз ли ка на ло ка ли за ци ја та, 
е хи рур шко от стра ну ва ње на це ла та 
ци ста, а во по сто пе ра тив ни от пер и од 

па ци ен тот при ма 3 цик лу си на таб ле-
ти „ал бен да зол“. Еден цик лус трае 28 
де на. По ме ѓу цик лу си те се пра ви па у-
за од 2 не де ли, во кои се ис пи ту ва ат 
хе па тал ни те ен зи ми. Са мо те ра пи ја 
со таб ле ти не се пре по ра чу ва, освен 
ако не ма кон тра ин ди ка ци ја за опе-
ра ци ја, би деј ќи ле ко ви те го уби ва ат 
па ра зи тот, но не ја от стра ну ва ат ци-
ста та ко ја оста ну ва да би де ме сто за 
ин фек ци ја - об јас ну ва до ктор ка та.

Во не кои слу чаи ка де што по стои 
кон тра ин ди ка ци ја за опе ра ци ја за-
ра ди ко мор би ди те ти, мо же да се 
иско ри сти т.н. ПАИР-тех ни ка. Со оваа 
тех ни ка се пра ви са мо пунк ци ја и ас-
пи ра ци ја на ци сти те, ин је кти ра ње на 
ско ли ци ден агенс и ре ас пи ра ци ја. 
Но ре тко се ко ри сти. По сто пе ра тив но 
сте пе нот на по втор но ја ву ва ње на бо-
ле ста е кај око лу 6 от сто од слу ча и те. 

Пре вен ци ја та од ова за бо лу ва-
ња се пра ви со по ди га ње на сте-
пе нот на хи ги ен ски те на ви ки на 
по пу ла ци ја та, ре дов но ми е ње на 
ра це те и на хра на та што се вне су ва.  
- Овош је то и зе лен чу кот тре ба да се 
до бро из ми е ни, ку чи ња та кои се чу-
ва ат ре дов но да се про чи сту ва ат од 
цр ви. Во на ша та бол ни ца ди јаг но сти-
ка та и хи рур шки от трет ман на ехи но-
ко ко за та спа ѓа ат во гру па та на ру-
тин ски про це ду ри кои се из ве ду ва ат 
со по мош на нај со вре ме на апа ра ту-
ра и со врв но обу чен ле кар ски тим, 
а ток му за тоа има ме и од лич ни ре-
зул та ти - до да ва д-р Сто ја нов ска.
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Не се пре по ра чу ва са мо те ра-
пи ја со таб ле ти, освен ако не ма 
кон тра ин ди ка ци ја за опе ра ци-
ја, би деј ќи ле ко ви те го уби ва ат 

па ра зи тот, но не ја от стра ну-
ва ат ци ста та ко ја оста ну ва да 

би де ме сто за ин фек ци ја
Д-р Лил ја на Сто ја нов ска, 

хи рург

ЕХИНОКОКОЗА
паразититеодмиленицитеги
ЗАРАЗУВААТЛУЃЕТО
Јај ца та на ку че шка та 
те ни ја во огро мен број 
пре ку фе ка ли и те на ку че то 
ја кон та ми ни ра ат 
над во реш на та сре ди на. 
Пре ку не чи сти ра це и со 
вне су ва ње на не до вол но 
из ми е ни зе лен чук и 
овош је, јај ца та нав ле гу ва ат 
во ор га низ мот ка де што 
се пре тво ра ат во лар ви и 
со кр вта се раз не су ва ат 
на се ка де. Пр ва та ба ри е ра 
ка де што мо же да се 
вгнез дат е цр ни от дроб

Ехи но ко ко за та спа ѓа во гру-
па та за бо лу ва ња кои се 
пре не су ва ат од жи вот ни те 
на чо ве кот. Тоа е па ра зит-
на бо лест пре диз ви ка на 

од па ра зи тот од ро дот ехи но ко кус. 
По сто јат че ти ри ви да на овој па ра-
зит, но за чо ве кот, ве ли д-р Лил ја на 
Сто ја нов ска, хи рург во „Ре-Ме ди ка“, 
нај че сти и нај важ ни се две ви да - 
ехи но ко кус гра ну ло сус, кој пре диз ви-
ку ва ци стич на ехи но ко ко за поз на та 
кај на ро дот ка ко ку че шка те ни ја, и 
ехи но ко кус мул ти ло ку ла рис, кој ја 
пре диз ви ку ва ал ве о лар на та ехи но-
ко ко за. Овој па ра зит со го ле ми на од 
3 до 6 ми ли ме три жи вее во тен ко то 
цре во на ку че то ка ко де фи ни ти вен 
до ма ќин, а пре од ни до ма ќи ни се чо-
ве кот, ов ци те, ко зи те и др.

КАКО СЕ ЈАВУВА БОЛЕСТА?

- За бо лу ва ње то се ја ву ва нај че сто 
во ен дем ски те ре ги о ни на Бли ски от 
и на Сред ни от Исток, Јуж на Аме ри ка. 
Во овие ре ги о ни ин ци ден ца та е 50 
слу чаи на 100.000 жи те ли го диш но. 
Во све тот го диш но има око лу 3 ми-
ли о ни но ви слу чаи. На ша та зем ја 
спа ѓа во оваа гру па на ен дем ски по-
драч ја. Чо ве кот е нај че ста жр тва за-
ра ди ло ши те хи ги ен ски на ви ки. Ина-
ку, бо ле ста не се пре не су ва од чо век 
на чо век - об јас ну ва д-р Сто ја нов ска. 
Јај ца та на ку че шка та те ни ја во огро-
мен број пре ку фе ка ли и те на ку че-
то ја кон та ми ни ра ат над во реш на та 
сре ди на. Пре ку не чи сти ра це и со 
вне су ва ње на не до вол но из ми е ни 
зе лен чук и овош је, јај ца та нав ле гу-



 јуни 2015 | РЕВИТА 4342 РЕВИТА | јуни 2015

ПР
ЕТ
СТ
АВ
УВ
АЊ

Е

Из лож ба на сли ки на умет-
нич ка та Цве тан ка Јо ва-
но ва, на скулп ту ри на 
умет ни ци те Еле на Ду ков-
ска и м-р Дар ко Ду ков-

ски, ли е ни во РЖ „Ин сти тут“, ка ко и 
прет ста ву ва ње на ле ар ни ца та и неј-
зи ни те мож но сти беа дел од хе пе-
нин гот „Ма ке до ни ја, зем ја на ми то-
ви и ле ген ди“ во Њу јорк. „Ин сти тут“ 
е ед на од нај го ле ми те и нај поз на ти 

ле ар ни ци на Бал ка нот за ле е ње 
и обра бо тка на скулп ту ри, 

су ве ни ри, кан де ла бри, 
цр ков ни ѕво на, рел-

је фи и дру ги ви-
до ви умет нич-

ки твор би.
- По крај 

из лож би-
те, „Ин-
с т и  т у т “ 
и м а  ш е 
пре зен-
та ци ја на 
м о ж  н о -

сти те и на 
по ну да та. 

Ме ѓу дру го-
то, ја прет-

ста вив ме и 
умет нич ка та ле-

ар ни ца. Има ме 
ком би ни ран тим 

од скулп то ри, ин же-
не ри и про фе си о нал-

ни ра бот ни ци кои ну дат 
це лос на ус лу га за умет нич-

ки те де ла, ка ко и ус ло ви и со-
од вет на опре ма и апа ра ту ра за 

ра бо та. Тоа зна чи де ка ра бо ти ме од 
иде ја до ре а ли за ци ја, не за по ста ву вај-
ќи ни ту ед на ал ка во ни за та. Има ме 
искус тво во изра бо тки на умет нич ки 
де ла од брон за, алу ми ни ум, ме синг, 

по ли е стер, во сок..., а ра бо ти ме со про-
ве ре ни ма те ри ја ли. Или со дру ги збо-
ро ви, имав ме што да по ка же ме и со 
што да се по фа ли ме во Њу јорк и гор ди 
сме по ра ди тоа - ве ли Ана Јор да но ва, 
сопс тве нич ка на „Ин сти тут“. 

Јо ва но ва во сво ја та 12-го диш на ка-
ри е ра искус тво то го бе ле жи пре ку кон-
ти ну и ра ни те, са мо стој ни 12 из лож би 
во зем ја ва. Таа ве ли де ка сли ка во се-
ко ја фа за од сво е то би ти су ва ње.

- На „Ма ке до ни ја, зем ја на ми то ви 
и ле ген ди“ ка ко ар ти сти соз да дов ме 
де ла пре ку кои ја истак нав ме на ша-
та зем ја во сво ја та искон ска при ро да, 
се кој пре ку сво јот кре а ти вен на чин. 
Осоз нав ме и до жи ве ав ме по чит на 
нај ви со ко ни во од по се ти те ли те, не са-
мо кон нас ка ко ар ти сти ту ку пре ку нас 
и кон Ма ке до ни ја. Са кам да изра зам 
бла го дар ност до Го раст По пов ски, сопс-
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Е„Македонија,земја
намитовиилегенди“


Покрај изложбите, „Институт“ 
имаше презентација на 

можностите и понудата. Меѓу 
другото ја претставивме 

уметничката леарница. 
Работме од идеја до 

реализација, не запоставувајќи 
ниту една алка во низата

 Ана Јор да но ва, 
сопс тве нич ка на „Ин сти тут“

тве ни кот на га ле ри ја та ка де што ги из-
ло жив ме де ла та, без ко го овој на стан 
не ќе бе ше комп ле тен - ве ли Јо ва но ва.  
Скулп ту ри те на Еле на и Дар ко Ду ков-
ски, изра бо те ни во брон за, рас ка жаа 
за ли ко ви те ка ко вљу бе на та До јра на 
и ле ген да та за на ста ну ва ње то на До-
јран ско Езе ро, на ре че но по неа, за ју-

на кот Те то, спо ред ко го гра дот Те то во 
го до бил име то и мно гу дру ги.

- Скулп ту ри те збо ру ва ат и за Ан ти го-
на, спо ред ко ја е име ну ван гра дот Не-
го ти но, но и за дру ги пре да ни ја кои во 
тро ди мен зи о нал на фор ма пре ра ска-
жаа дел од Ма ке до ни ја и од на ша та 
кул ту ра - ве ли Ду ков ски.

По крај из лож би те на Јо ва но ва и на Ду ков ски,  
прет став ни ци на „Ин сти тут“ ги пре зен ти раа мож но сти те 

на ед на од нај го ле ми те ле ар ни ци на Бал ка нот
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Во да леч на та 1971 го ди на, 
под па тро нат на скоп ска-
та Же ле зар ни ца е фор-
ми ран ра ко мет ни от клуб 
Ме та лург, а са мо три го-

ди ни по доц на поч ну ва со ра бо та пр-
ва та ју ни ор ска еки па. От то гаш Ме-
та лург рас те ше, со зре ва ше и ста на 
еден од нај це не ти те ра ко мет ни клу-
бо ви кој ко ти ра ви со ко во ра ко мет-
на Евро па. Ток му по тер кот на таа го-
ле ма ра ко мет на Евро па, во рам ки те 
на Ме та лург ве ќе 11 го ди ни функ ци-
о ни ра ра ко мет ни от рас ад ник на клу-
бот, ра ко мет на та шко ла на Ме та лург, 
ко ја од го ди на на го ди на е сѐ по број-
на, по ор га ни зи ра на, по комп лет на. 
Од таа шко ла из ле гоа мно гу број ни 
ра ко мет ни ими ња кои на ста пу ва ат 
во до маш но то пр венс тво и во ре но-
ми ра ни еки пи во нај пре стиж ни те ра-
ко мет ни ли ги. 

20 ШКОЛИ И 1.758 ДЕЦА-РАКОМЕТАРИ 

Пр ва та ра ко мет на шко ла на Ме та-
лург поч на ла да функ ци о ни ра во ОУ 
„Стив На у мов“ во Авто ко ман да и во 
ОУ „Па на јот Ги нов ски“ во Бу тел. Ви зи-
о нерс тво то за раз во јот на ра ко ме тот, 

во 2010 го ди на до ве ло до фор ми ра ње 
на „Ра ко мет на та ака де ми ја на Ме-
та лург“. Де нес, пет го ди ни по доц на, 
Ака де ми ја та брои 13 шко ли во Скоп-
је и уште 10 низ Ма ке до ни ја, во кои 
чле ну ва ат 1.758 де ца пом ла ди од 15 
го ди ни. 

- Нај го ле ма гор дост на „Ра ко мет на-
та ака де ми ја на Ме та лург“ се де се тго-
диш но то оп сто ју ва ње на ра ко мет на та 
ми ни-ли га, во ко ја од 2005 го ди на 
се нат пре ва ру ва ат де ца та од шко ли-
те на Ме та лург, по де ле ни по во зраст 
и пол. Де ве тго диш на та ор га ни за ци ја 
на ра ко мет ни от камп за фи дан ки те 
на Ме та лург, кој од го ди на на го ди-
на е сѐ по ор га ни зи ран и по по се тен, 
и тоа што сме единс твен клуб кој ор-
га ни зи ра се ми на ри за еду ка ци ја и 
над град ба на тре не ри те на на ша та 
ака де ми ја, се под пал ка та на еден 
од нај до бри те свет ски тре не ри Ли но 
Чер вар - об јас ну ва ди ре кто рот на ра-
ко мет на та ака де ми ја, То ни Ри сте ски.  
Ка ко плод на ра бо та та на ака де ми ја та 
на Ме та лург се фор ми ра ни шест еки-
пи во пи о нер ска, ка дет ска и во мла-
дин ска ка те го ри ја, по три во ма шка и 
во жен ска кон ку рен ци ја, кои ус пеш но 
се нат пре ва ру ва ат во пр венс тва та 
на Ра ко мет на та фе де ра ци ја на Ма ке-
до ни ја. Ка ко прв плод на шко ла та на 
Ме та лург е мла да та еки па Ме та лург 2, 
ко ја три се зо ни сме ло че ко ри во ма ке-
дон ска та Су пер ли га. 

ИСКУСНИ ТРЕНЕРИ 
И КАДЕТИ-ШАМПИОНИ 

За ра бо та та со де ца та во ака де ми-
ја та на Ме та лург се ан га жи ра ни по-

ра неш ни ра ко ме та ри и ра ко ме тар ки, 
кои по за вр шу ва ње то на сво и те играч-
ки ка ри е ри не се бич но го пре не су ва ат 
сво е то зна е ње и искус тво на ид ни те 
ра ко мет ни ге не ра ции. Жен ски те еки-
пи на Ме та лург во си те три ка те го рии 
ги во ди Ју ли ја на Цр вен ков ска, ма шка-
та пи о нер ска еки па е под водс тво на 
Ни ко ла Мат ли ев ски, ка дет ско-мла-
дин ска та еки па ја во дат Да ни ло Бре-
сто вац и Оли вер Ди ми три о ски. Оваа 
се зо на, пр ва ци во сво и те ка те го рии 
беа пи о нер ки те, ка де тки те и ка де ти те 
на Ме та лург, пи о не ри те и мла дин ки те 
за вр ши ја на вто ра та по зи ци ја, а мла-
дин ци те го осво и ја тре то то ме сто. Ме-
та лург ка ко ака де ми ја и ка ко клуб се 
гор ди на ра бо та та и на по све те но ста 
на сво и те мла ди ра ко ме та ри, а осо-
бе но се за до вол ни од ре зул та ти те на 
тре не ри те. 

- Во оп што не е те шко да се ра бо ти 
ра бо та што ја са каш и ја зна еш, а нај-
го ле ма по твр да де ка еден тре нер си ја 
за вр шил пра вил но ра бо та та е тоа ко га 

не кој од не го ви те уче ни ци во ид ни на 
ќе го спом не ка ко чо век од кој најм-
но гу на у чил во спор тот - ве ли Да ни ло 
Бре сто вац, тре нер на ка дет ско-мла дин-
ска та еки па на Ме та лург и по мош ник-
тре нер во пр ва та еки па на Ме та лург. 

Во те кот на нат пре ва ру вач ка та се зо-
на 2014/15, мла ди те еки пи на Ме та-
лург беа дел и од не кол ку ме ѓу на род-
ни тур ни ри на кои за бе ле жаа од лич ни 
ре зул та ти. Ма шка та ка дет ско-мла дин-
ска еки па бе ше по бед ник на пр ви от 
куп-тур нир „Скоп је“, одр жан во август 
ми на то то ле то, до де ка пи о нер ки те на 
Ме та лург беа шам пи он ки на но во го-
диш ни от бел град ски от тур нир „Тер ме 
ча теж“. 

ПРЕКУ РАКОМЕТОТ 
ДО УНИВЕРЗАЛНИ ВРЕДНОСТИ 

Ра ко мет на та игра не е единс тве-
но то што се учи во ака де ми ја та на 
Ме та лург. За ед но со спорт ска та та-
кти ка, тре не ри те де ца та ги учат и за 

ети ка та на ра бо та та, кул ту ра та на 
од не су ва ње, по чи ту ва ње то авто ри-
те ти, за ус пе хот и по ра зот и за за ед-
ниш тво то и со жи во тот. 

- Ка ко тре не ри во Ме та лург мно гу 
ни е важ но де ца та освен до бри ра ко-
ме та ри, да би дат и до бри и при мер ни 
уче ни ци за да мо жат во ид ни на да на-
пре ду ва ат во си те сег мен ти од жи во-
тот. Тоа е важ но за еден спор тист да 
би де ус пе шен и вр вен играч од ед на 
стра на и комп лет на лич ност од дру га 
стра на. Во вре ме ко га ули ца та и комп-
ју те ри те вли ја ат на де ца та, ние во Ме-
та лург осо бе но вни ма ние по све ту ва-
ме на вос пи ту ва ње то и гра де ње то на 
ка ра кте рот и ка ра ктер ни те вред но сти 
на ра ко ме та ри те - ве ли Оли вер Ди ми-
три о ски, еден од тре не ри те на ка дет-
ско-мла дин ска та еки па на Ме та лург. 
Во Ме та лург, об јас ну ва Ди ми три о ски, 
ид ни те ра ко ме та ри се учат на фер и 
ко рект на игра, без вал ка ни за фа ти, 
без при го ва ра ње на су ди ски те од лу ки, 
со по чит кон прет по ста ве ни те.           >>

ПЕТ ГО ДИ НИ „РА КО МЕТ НА АКА ДЕ МИ ЈА НА МЕ ТА ЛУРГ“  

Создавамеврвни
ракометарии
комплетниличности

 За пет го ди ни од ос но-
ва ње то, Ака де ми ја та 
има 13 шко ли во Скоп је 
и уште 10 низ Ма ке до-
ни ја, во кои чле ну ва ат 
1.758 де ца пом ла ди од 
15 го ди ни, и кои зад 
се бе има ат мно гу број ни 
ус пе си, пе ха ри и ме да ли 
на ра ко мет ни те тур ни ри  

Кадетско младинска екипа 
по доделувањето на медаљи 

за освоен Скопје куп

Кадетите на Металург по освоеното прво место во кадетска конкуренција

Семинар за едукација на 
тренерите на ракометната 
академија Металург кој го 
води Лино Червар
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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!

Од шко ли те на Ака де ми ја та 
на Ме та лург из ле гоа ма ке-
дон ски те ре пре зен та тив ци 
Де јан Ма на сков, Го це Ге ор-
ги ев ски, Сто јан че Сто и лов, 
Фи лип Та ле ски, Мар ко Не ло-
ски, бра ќа та Бор јан и Бо јан 
Ма џов ски, Ни ко ла Ко сте ски, 
Жар ко Пе шев ски.. 

За тре не ри те во Ме та лург 
не е важ но са мо тоа 
де ца та да ста нат до бри 
ра ко ме та ри, ту ку да 
би дат и до бри и при мер-
ни уче ни ци, од го вор ни 
чле но ви на за ед ни ца та 
и комп лет ни лич но сти 

Со та кви от при стап, убе де ни се во 
ака де ми ја та, де ка по крај тоа што се 
соз да ва ат ква ли тет ни ра ко ме та ри се 
соз да ва ат и комп лет ни лич но сти.

- Тоа е дел од ос нов ни те за лож би и 
стра те ги ја та на Ме та лург за оп штес-
тве но од го вор но ра бо те ње, во ин те-
рес на це ла та за ед ни ца - до да ва Ди-
ми три о ски.

МАНАСКОВ, СТОИЛОВ, 
ГЕОРГИЕВСКИ, ТАЛЕСКИ, НЕЛОСКИ... 

Од шко ли те на ака де ми ја та на Ме та-
лург из ле гоа ма ке дон ски те ре пре зен-
та тив ци Го це Ге ор ги ев ски, Сто јан че 

Сто и лов, Де јан Ма на сков, Фи лип Та ле-
ски, Мар ко Не ло ски, бра ќа та Бор јан 
и Бо јан Ма џов ски, Ни ко ла Ри сте ски, 
Жар ко Пе шев ски...,а во сво и те ре до ви 
ака де ми ја та има де се ти ци пи о нер ски, 
ка дет ски и мла дин ски ре пре зен та тив-
ци и ре пре зен та ти вки на Ма ке до ни-
ја. Соз да ва ње то и из диг ну ва ње то на 
еден играч е про цес од ми ни мум осум 
го ди ни, што ба ра за ем на по све те ност 
и ан гаж ман. 

- Кај нас ра бо та та не за ста ну ва. Ака-
де ми ја та на Ме та лург про дол жу ва да 
соз да ва пр во тим ци и ре пре зен та тив-
ци на Ма ке до ни ја - бе ском про мис ни 
се во Ме та лург.

Шампиони во 
овогодинешната 
мини лига - генерација 
2004/05 година момчиња 
и 2006 година и помали 
девојчиња
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Го лем број вин ски кри ти ча
ри, вин ски но ви на ри, увоз
ни ци на ви но и прет став ни
ци на дип ло мат ски от кор 
при сус тву ваа на прет ста ву

ва ње то и на пре зен та ци ја та и де гу
ста ци ја та на ви на та на ви нар ни ца
та „Сто би“ во Ко пен ха ген, Дан ска. 

За го сти те бе ше одр жа на де гу
ста ци ја за 11 ви на на пра ве ни од 
ме ѓу на род ни и од ло кал ни сор ти 
гроз је. Го сти те имаа мож ност да 
ги де гу сти ра ат бе ли те ви на  „’рка
ци те ли“(2013 го ди на) и „шар до не“ 
(2013), ка ко и ро зе и се дум цр ве ни 
ви на – „пи но но ар“ (2013 го ди на), 
„вра нец“ (2013), „мер ло“ (2012), 
„ка бер не со ви њон“ (2012), „си рах“ 
(2011), „амин та“ (2011) и „вра нец 
ве ри тас“ (2011). 

Пре зен ти рај ќи ја Ма ке до ни ја, 
ма ке дон ско то ви но, тра ди ци ја та и 
вин ска та ин ду стри ја, го сти те до би
ја и де тал на сли ка за „Сто би“, за 
про из водс тво то во ви нар ни ца та, 
стра те ги ја та за ра бо та, ка ко и за 
ид ни те це ли, вклу чу вај ќи го ту ка и 
раз во јот на вин ски от ту ри зам. 

 Со го ле мо за до волс тво се прет
ста вив ме и ја прет ста вив ме ви нар

Пре зен ти рај ќи ја Ма ке до ни ја, ма ке дон ско то ви но,  
тра ди ци ја та и вин ска та ин ду стри ја, го сти те до би ја и  
де тал на сли ка за „Сто би“, за про из водс тво то во  
ви нар ни ца та, стра те ги ја та за ра бо та, ка ко и за ид ни те 
це ли, вклу чу вај ќи го ту ка и раз во јот на вин ски от ту ри зам

ДАНСКА-новатаветеназемја
замакедонскотовиноод„СТОБИ“

ни ца та на про фе си о нал на де гу ста
ци ја, а тоа оста ви го лем впе ча ток и 
отво ри мно гу вра ти за нас. Вед наш 
по тоа ви на та се нај доа и во по ну да
та на го лем син џир мар ке ти, ка ко и 
во спе ци ја ли зи ра на вин ска про дав
ни ца  ве ли Ана Јор да но ва, сопс тве
нич ка та на „Сто би“.

Да не Јо ва нов, ено лог и ди ре ктор 
на „Сто би“, истак на де ка искус тво
то во Дан ска е мно гу важ но за ви
нар ни ца та. 

 Ова прет ста ву ва ње пред вин ска
та пуб ли ка во Дан ска за нас е мно
гу важ но, би деј ќи при сут ни те го сти 
имаа мож ност не по сред но да се за
поз на ат со на ша та вин ска фи ло зо
фи ја, со на ше то под неб је, на ши те 
ви на, со исто ри ја та на Ма ке до ни ја 
и про из водс тво то на ви но. За Дан
ци те осо бе но ин те рес но е ви но то 
„пи но но ар“, кое мно гу ус пеш но 
се про да ва во Дан ска, а се ка ко ту
ка бе ше и ви но то „вра нец“, до де ка 
од бе ли те сор ти „’рка ци те ли“, „жи
ла вка“ и „шар до не“ исто та ка беа 
мно гу ин те рес ни  ре че Јо ва нов. 
На ши те ви на пре диз ви каа ин те рес 
и кај дан ски те ме ди у ми. За нив пи
шу ваа и „Ви на ви сен“, „Сон да гса

ви сен“ и ма га зи нот „Со ме ли ер“, а 
не го оста ви ја рам но ду шен и поз
на ти от вин ски но ви нар Јор ген Ал
дрич.

Прет ста ву ва ње то бе ше ор га ни зи
ра но со ло кал на под др шка од Свет
ла на Са во ва, ов ла сте на аген тка на 
„Сто би“ во Ко пен ха ген. Го сти те во 
ка феба рот „Ман де ла“, при јат но из

не на де ни од ква ли те тот на ви на та и 
од про фе си о нал на та ор га ни за ци ја, 
го оце ни ја на ста нот ка ко не што но
во што ни ту ед на ви нар ни ца од по
ра неш ни те ју гос ло вен ски про сто ри 
не го на пра ви ла во пос лед ни те 40 
го ди ни. Це ли от на стан бе ше збо га
тен со од лич на хра на и из не на ду
вач ки до бра ма ке дон ска му зи ка.
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Ма ри ја Ге ор ги ев ска, 
ин стру ктор ка за пи ла тес

На пла ни на и на ле то
Пла ни на ре ње то е од лич на спорт ска актив-
ност во лет ни от пер и од. Оваа „актив ност на 
отво ре но“ по драз би ра и ба ра го лем фи зич-
ки на пор, ве ли Ма ри ја Ге ор ги ев ска, ин стру-
ктор по пи ла тес, бор ба со сопс тве ни те си ла и 
моќ, а е еден вид на пат по кој ги откри ва те 
сопс тве ни те ли ми ти и се осоз на ва те се бе си 
во при ро да та. Ни ко гаш не е доц на да се поч-
не со осво ју ва ње на пла нин ски те вр во ви, но 
на по че ток тре ба до бро да го слу ша те те ло то 
до ка де мо же те да оди те. Не поч ну вај те да 
се ка чу ва те без за гре ва ње, нај до бро е да 
на пра ви те ае роб ни веж би за истег ну ва ње 
на те ло то, со ве ту ва Ге ор ги ев ска

Сед на ти на зем ја ра ши ре те ги 
две те но зе, ед на та ра ка сви ткај-
те ја по крај но га та, а дру га та 
сви тка на пре фр ле те ја пре ку гла-
ва та. Со оваа веж ба ма кси мал но 
се истег ну ва гор ни от дел од те ло-
то, а осо бен ак цент се ста ва на 
по ло ви на та. По вто ре те го исто то 
и со дру га та ра ка

Оваа веж ба е поз на та ка ко „мост“. 
Лег на ти на зем ја по ле ка се по диг ну ва те 

на го ре со ра це те и со но зе те и ја истег ну ва-
те гла ва та нав на тре на кај те ло то. Се по стиг-
ну ва ефект на истег ну ва ње на це ло то те ло

Сто еј ќи, по ле ка ја фа ќа те ед-
на та но га и ви ткај ќи ја др жи те 
со ед на та ра ка, а дру га та ра ка 
ја ис пру жа те на на пред. Исто то 
се по вто ру ва и со дру га та ра ка 
и но га. Со оваа веж ба се пра-

ви ба ланс на це ла та те жи на на 
те ло то, ко ја се пре фр ла и на 

ра це те и на но зе те

Це ла та те жи на на те ло то ја пре фр ла те на ра це те кои се пот пре ни на клу па. 
Но зе те се ма кси мал но истег на ти, а при тоа ед на та но га е сви тка на, а дру га та е 
истег на та и се др жи на пр сти те на ста па ло то. Веж ба та се по вто ру ва и со дру га та 
но га. Со оваа веж ба се истег ну ва ат но зе те
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