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Ко га се по ме
сту ва ат гра ни
ци те, а не воз
мож но то ста
ну ва ре ал ност, 
ре цеп ти те не се 
на ал хе ми ча ри
те ту ку на про
фе си о нал ци те, 
обу че ни и го ле
ми кре а тив ни лу
ѓе, вљу бе ни ци и 
во на у ка та и во 
чо ве кот. То гаш 
нив ни от ус пех е 
ра дост и за ме
не и за те бе, за
што но си и нов 
жи вот и но во утре. Но ви от жи вот и но
во то по до бро утре се за да ча и за до
волс тво на си те чии при каз ни и со ве ти 
се дел од оваа „Ре ви та“.

Ни збо ру ва ат за тоа ка ко по ма га ат 
од са мо ед на кле тка да се на пра ви жи
вот, ка ко да се по бе дат до ско ро не
скрот ли ви те бо ле сти, но и спо де лу ва ат 
ка ко са ми да си по мог не ме, ка ко да се 
спра ви ме со пре диз ви ци те...

Жи во тот има и по де ми и па до ви, па 
тре ба да зна еш да се из диг неш ка ко 
Фе никс од пе пе лот и од мал ку да на
пра виш мно гу. Го ле ми те мај сто ри на 
за на е тот ни ги пре не су ва ат и сво и те 
упат ства за из диг ну ва ње то. 

Ко га ле то то си за ми ну ва и нè пре
срет ну ва уба ви на та на есен та, да ја 
за чи ни ме и со до бра мис ла, и со уба
ви и ус пеш ни при каз ни, и со не се бич ни 
со ве ти.

За почеток...
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Пре дус лов за се кој ус пе шен 
тим е про фе си о нал ни от 
при стап, но ако во еки па-
та има по зи ти вен флу ид и 
хар мо ни ја, ако ти мот ди-

ше ка ко ед но би тие, тоа нѐ пра ви на-
ви сти на сил ни, ве ли доц. д-р Зо ран Пе-
та нов ски, шеф на цен та рот за пот по-
мог на та ре про дук ци ја во „Ре-Ме ди ка“. 
Во град ски от парк му се нас мев ну ва-
ат мно гу бе би ња за кои по мог нал да 
се ро дат, а го пре гр ну ва ат мно гу ро ди-
те ли. При ви ле ги ја е да се ра бо ти овој 
дел од ме ди ци на та, до да ва. Ни збо ру-
ва ше за тоа што сѐ се пра ви и мо же да 
се на пра ви во ре про ду ктив на та ме ди-
ци на за да се ро ди нов жи вот, за проб-
ле ми те на мно гу ми на по ра ди неп лод-
но ста, нив но то ре ше ние, но и за ма ри-
фе ти те на за на е тот...

Обе мот на ра бо та на цен та рот за аси-
сти ра на ре про дук ци ја во „Ре-Ме ди ка“ 
е зго ле мен за 25 про цен ти по ра ди по-
го ле ми от број па ци ен ти кои ба ра ат по-
мош од ти мот. На што се дол жи тоа? 
- Во по че то кот на го ди на ва, спо ре де но 
со исти от пер и од ла ни, на ши от обем на ЕЛИТЕНТИМ

засреќниродители
изаздравибебиња

Го нер ви ра ат бес цел ни ди
ску сии, не ам би ци оз ност 
и ли це мерс тво. И мно гу е 
строг. Но тоа не ма да го 
за бе ле жи те за што вле ва 
до вер ба уште на прв впе
ча ток, а со уба ва мис ла, 
огром на про фе си о нал ност 
и со мно гу дип ло ма ти ја, 
со со чув ство и раз би ра ње 
во ди еден од нај до бри те 
ти мо ви за вон ма те рич но 
оп ло ду ва ње, не са мо во 
Ма ке до ни ја ту ку и мно гу 
по ши ро ко

ра бо та е зго ле мен за око лу 25 про цен-
ти. Тоа ука жу ва на ква ли те тот што цен-
та рот овие го ди ни го ис по ра чу ва и ни 
да ва за пра во да го во ри ме де ка ние го 
за зе ма ме сво е то ме сто на ели тен цен-
тар не са мо во рам ки те на Ма ке до ни-
ја ту ку и мно гу по ши ро ко. Ду ри во пос-
лед но вре ме, по крај тра ди ци о нал ни-
те па ци ен ти од со сед ни те зем ји, има-
ме сѐ по ве ќе па ци ен ти од европ ски-
те др жа ви што го ко ри стат на ши от про-
цес на до на ци ја на га ме ти, кој е ле га-
лен кај нас. 

Ка ко тие доз на ва ат за по ну да та и за ус-
ло ви те што ги има ту ка?

- По тен ци јал ни те па ци ен ти со Ин тер-
нет има ат до бра мож ност за ко му ни ка-
ци ја, а на на ша та ин тер нет-стра ни ца 
има до вол но ин фор ма ции ка ко за са-
ми от про цес на аси сти ра на та ре про-
дук ци ја та ка и за мож но сти те на цен та-
рот. Ка ко бол ни ца не ма ме не ко ја осо-
бе но агре сив на кам па ња за ин ви тро. 
Ме ѓу тоа, ќе ви ка жам мис ла на мо јот 
шеф во еден цен тар за ин ви тро-фер ти-
ли за ци ја во Пра га, ка де што и се шко-
лу вав. Тој ми ве ле ше де ка мо же те да 
на пра ви те ка ква би ло рек ла ма, да ги 
оку пи ра те си те ме ди у ми, но нај до бра 
рек ла ма е бре ме на та же на. Во на ша-
та ра бо та, ако не ма те ре зул та ти мар ке-
тин гот не мо же да ве по крие на по долг 
вре мен ски рок. За сре ќа, на ши те ре-
зул та ти и ква ли те тот на по ну да та се га-
ран ци ја за ус пех. Ток му ту ка ле жи фе-
но ме нот на зго ле му ва ње на обе мот на 
ра бо та та во овие на ви сти на сло же ни 
еко ном ски ус ло ви на жи ве е ње. 

Да ли има по раст на сте ри ли те тот во Ма-
ке до ни ја и со ка ков тип сте ри ли тет нај че-
сто се со о чу ва ат па ци ен ти те?

- Сте ри ли те тот во Ма ке до ни ја има 
благ по раст. Пер цеп ци ја та на лу ѓе то е 
де ка е мно гу зго ле мен, но да ви обр-
нам вни ма ние на не што. Ма ке до ни ја 
има ше вре мен ски ва ку ум во би о пот-
по мог на то то оп ло ду ва ње. По ра но мо-
жеа да на пра ват ин ви тро са мо тие што 
има ат фи нан си ска кон ди ци ја да оти дат 
на де сти на ци и те ка ко Ма ри бор, Гент, 
Пра га, би деј ќи во Ма ке до ни ја не ма-
ше цен три за ин ви тро-фер ти ли за ци ја. 
На ви сти на го ле мо осве жу ва ње на ова 
по ле до не соа цен три те што се отво ри-
ја и кај нас. На ши те лу ѓе се га не мо-
ра да одат во странс тво, а па ци ен ти од 
дру ги др жа ви се га до а ѓа ат кај нас за-
ра ди ква ли те тот на на ши те цен три. Во-
ве ду ва ње то на суб вен ци о ни ра но то ин-
ви тро од др жа ва та го по диг на и кван-

ти те тот, и ту ка се су дрив ме со проб ле-
мот на во зрас ни те гру пи за ра ди оној 
прет хо ден вре мен ски ва ку ум ко га не-
ма ше ин ви тро во др жа ва ва. Од дру га 
стра на, ова вре ме на бр зо жи ве е ње, 
на до стап ни ко му ни ка ции и ин фор ма-
ции ја по диг на и све ста кај на ши те лу-
ѓе. Се га тие са ка ат по бр зо да го ре шат 
сво јот проб лем на неп лод ност. Ед на по-
ја ва ко ја ква ли та тив но е раз лич на од 
вре ме то ко га јас поч ну вав да се за ни-
ма вам со овој проб лем е вле гу ва ње то 
на ма жот во ти мот. По ра но же на та бе-
ше таа ко ја вле гу ва ше пр ва во про це-
сот на ис пи ту ва ња, а кај неа има дол-
га ли ста на по треб ни ис пи ту ва ња. Се-
га за поч ну ва ме со спер мо грам, од нос-
но со овој ед но ста вен тест ве ќе има ме 
увид и евен ту ал ни зак лу чо ци по од нос 
на из бо рот на по на та мош ни те ис пи ту-
ва ња и те ра пев тски при стап. Се га до-
а ѓа ат за ед но

Кол ку е тоа зна чај но за ус пех?
- Мно гу. Ус пе хот на ин ви тро то за ви си 

од мно гу фа кто ри. Но ако ги на ре ди те 
си те стак лен ца во тој ка ле и до скоп, ус-

пе хот ќе дој де. Вли ја ат и сит ни ра бо ти 
за кои по ра но не изг ле да ше та ка. Ед на 
од нив е ти мот да би де ком па ктен, од-
нос но до ктор - со пруг - со пру га.

Кој тип сте ри ли тет е во по раст?
Ма шки от. Ма жи те ја пла ќа ат це на-

та на на чи нот на ова со вре ме но жи-
ве е ње. Ра пид но опа ѓа оп ло де на та моќ 
на ма жот. Ако во по че то кот на ми на-
ти от век, про сеч но, ма жот на еден ку-
бен сан ти ме тар имал над 120 ми ли о-
ни спер ма то зо и ди, во сре ди на та на ми-
на ти от век имал 62 ми ли о ни, а се га се 
сме та де ка тој број е во опа ѓа ње. При-
чи ни има по ве ќе. Ту ка се зра че ње то, 
нез дра ви от на чин на жи ве е ње, стре-
сот и, осо бе но, пу ше ње то. 

Во ед на на ша сту ди ја утвр див ме де ка 
пу шач ки от ста тус кај ма шки от фа ктор го 
афе кти ра ква ли те тот на ра на та бре ме-
ност, од нос но има зго ле ме на ин ци ден-
ца на ра но из гу бе ни бре ме но сти. Об јас-
ну ва ње то е во тоа што пу ше ње то не са-
мо што го на ма лу ва дви же ње то на спер-
ма то зо и ди те пре ку на ру шу ва ње на си-
сте мот на ан ти о кси дан си, но и ме та бо-
ли ти те на ча дот тран зи тор но пра ват на-
ру шу ва ње на ДНК во гла ва та на спер-
ма то зо и дот. Тоа со кон вен ци о нал ни ме-
то ди не мо же да се ви ди. За тоа, апе ли ра-
ме да се пре ки не со пу ше ње ба рем три 
ме се ци пред ин ви тро-фер ти ли за ци ја та. 
Но на чи нот на жи вот зе ма да нок и кај 
ма жот и кај же на та. Еве при мер, проб-
лем е и де бе ли на та, осо бе но кај же на та. 
Имав ме сту ди ја во ко ја на пра вив ме ко-
ре ла ци ја на де бе ли на та на па ци ен тки-
те со ре зул та ти те од ин ви тро-фер ти ли за-
ци ја та. Се до ка жа де ка де бе ли на та кај 
же на та има не га тив но вли ја ние врз ре-
зул та ти те од ин ви тро-фер ти ли за ци ја та. 

ДОЦ. Д-Р ЗО РАН 
ПЕ ТА НОВ СКИ

Па ци ен ти те ја 
пре поз на ва ат 
фи ло зо фи ја та на 

ра бо та во ко ја по све те но ста 
кон па ци ен тот е нај важ на, 
топ ли на та во од но сот, со
чув ство со проб ле ми те на 
па ци ен ти те, по жр тву ва но
ста и се ка ко про фе си о нал
ни от при стап во трет ма нот 
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да се не гу ва.
Го етаб ли ра вте и цен та рот за ин ви тро-

фер ти ли за ци ја...
- Цен та рот за ин ви тро-фер ти ли за ци ја 

е еден од пом ла ди те од де ли во „Ре-Ме-
ди ка“. Го за поч нав ме со са мо три вра-
бо те ни во про сто рии од око лу 40 ква-
драт ни ме три. По пр ви те ус пе си се пре-
фр лив ме во друг про стор од над 300 
ква драт ни ме три, за да оваа есен се 
пре фр ли ме во но ви от блок на бол ни-
ца та кој е на ме нет за но ви от цен тар 
за ин ви тро-фер ти ли за ци ја. Тоа до вол-
но збо ру ва кол ку сме по стиг на ле. Се га 
на од де лот има 14 вра бо те ни. Во бли-
ска ид ни на ќе има ме мож-
ност да раз го ва ра ме за но-
ви те про е кти на овој цен тар.

Ве ли те де ка ќе има те среќ-
на пен зи ја, ќе има те го лем ал-
бум за пре ли сту ва ње со сли ки 
од де чи ња за кои сте по мог на-
ле да се ро дат. За сре ќа на па-
ци ен ти те има вре ме до пен зи ја.

- За овие из ми на ти се дум 
го ди ни во на ши от цен тар на 

свет се до не се ни око лу 1.700 бе-
би ња зач на ти со ин ви тро. Лес но 
е да се прес ме та кол ку среќ ни лу ѓе ги 
оп кру жу ва ат тие де ца. Сли ки те дој доа 
не ка ко спон та но. Име но, ко га се на-
со браа пол ни фи о ки, ре шив ме да ги 
ста ви ме во рам ки за сли ки во ор ди на-
ци ја та во ко ја ги при ма ме па ци ен ти те. 
Ре ак ци ја та бе ше ин те рес на, лу ѓе то ќе 
пог лед неа кон сли ки те и жел ба та бе ше 
единс тве на - да се ста ви сли ка од сво-
е то де те. Не кој од па ци ен ти те го бе ше 
на ре кол ѕид на на деж та и  от то гаш та ка 
и го ви ка ме овој про стор. Се ка ко де ка 
е ра но за пен зи ја. Има мо мен ти ко га 
се чув ству вам мал ку умор но, ка ко се-

та љу бов да ја по тро шив на „Ре-Ме ди-
ка“, но ко га ќе ви дам што сѐ на пра вив-
ме за овие го ди ни, си ве лам вре де ше, 
на ви сти на вре де ше... 

До ма сте трој ца ле ка ри, вие, со пру га та и 
ќер ка та, и еден ар хи тект. Ка ко тој се вкло-
пу ва во ва ше то друш тво?

- Јас до а ѓам од се мејс тво без ле ка ри. 
Мо ти ва ци ја та за ме ди ци на та ми бе ше 
од вуј ко ми. Кај нас до ма мно гу се збо-
ру ва за ме ди ци на. Си гу рен сум де ка 
ќер ка та ќе би де од ли чен до ктор, оти е 
бо рец. Си нот од бра стру ка што јас во-
оп што не ја раз би рав во по че то кот. По-
доц на ја ви дов уба ви на та на ар хи те кту-

ра та. Ни го на пра ви жи во тот по со фи-
сти ци ран од ас пект на кре а тив но ста, 
умет но ста, пер цеп ци ја та. Тоа е со се-
ма друг свет за нас. Тој има раз ли чен 
од нос и фи ло зо фи ја на жи вот, до де ка 
ние вос по ста ву ва ме одре де ни до ктри-
нар ни ста во ви, иа ко и кај нас кре а тив-
но ста си има свој удел.

Оже нет сум со сту дент ска љу бов. За-
ед но сме од 1978 го ди на. Со пру га та 
На де е ра ди о лог во „Ре-Ме ди ка“. Са-
кам да одам да па за ру вам со неа, јас 
сум еден од ре тки те што не че ка ат во 
ка фу ле до де ка же на та ку пу ва. Са ка ме 

да па ту ва ме. Не мам не кое осо бе но хо-
би. Се кој пе ток игра ме бе љот со при ја-
те ли те, оми ле на игра ме ѓу би тол ча ни. 
Се мејс тво то и ра бо та та ми се нај важ-
ни во жи во тот.

Ги са ка те друж ба та и ше га та...
- Да, ја са кам ше га та. Не са мо во при-

ват ни от жи вот ту ку и на ра бо та. Сме там 
де ка ра бо ти ме нер воз на и од го вор на 
ра бо та и мал ку ре ла кса ци ја до бро до а-
ѓа во ти мот. Са кам и ти мот да ни се дру-
жи. Се оби ду вам да по ка же ме кол ку си 
зна чи ме еден на друг. Се кој од нас во 
тој тим е важ на ал ка. Гре шка на кој би-
ло од нас пов ле ку ва не ус пех за си те. 

Тоа по сто ја но го по-
вто ру вам. Во на ши от 
цен тар се ко гаш има-
ло тим ски при стап, 
се ка ко за тоа тре ба 
мно гу енер ги ја, кон-
тро ла и дип ло ма ти ја. 
Ра бо та та тре ба да се 
одра бо ти про фе си о-
нал но, не мо ра да 

се са ка ат лу ѓе-
то од ти мот, но 
ако има флу ид, 

тоа то гаш се ра бо ти со ма ги ја. На ши от 
тим ем бри о ло зи ра бо ти 7 де на во не-
де ла та, та ков е про це сот на ра бо та, но 
ми им по ни ра стра ста со ко ја овие мла-
ди лу ѓе ги из вр шу ва ат сво и те долж но-
сти. Мо ја та од де лен ска се стра Да ни ца 
е ка ко ме лем на ра на за на ши те па ци-
ен ти. Неј зи но то ра бот но вре ме про дол-
жу ва и до ма, ко га им е до стап на на на-
ши те па ци ен ти за ка ков би ло со вет, ор-
га ни за ци ја на прег ле ди или за ре зул-
та ти. Тоа ми им по ни ра, гле дам де ка го 
при фа ти ја на чи нот на мо ја та фи ло зо-
фи ја за ра бо та на од де лот.

По крај ова, пра вил ни от на чин на 
ис хра на со по мал ку ше ќе ри, а по ве ќе 
про те и ни до не су ва благ по раст на ус-
пе хот ду ри и во ин ви тро-фер ти ли за ци ја. 
Се во ова збо ру ва кол ку е комп ле ксен 
овој проб лем. За тоа во еки па та, по крај 
ги не ко ло зи те и ем бри о ло зи те, има ме и 
пси хо лог, ан дро лог, ен до кри но лог, иму-
но лог, па ду ри ко ри сти ме ус лу ги и на ну-
три ци о нист. Крај на та цел се ка ко е ви-
со ко ква ли тет на ус лу га и  за бре ме ну ва-
ње и до не су ва ње на свет здра ва и за 
жи вот спо соб на ин ди ви дуа. 

Се га е акту ел но за мрз ну ва ње то јај це-
кле тки, кои по тоа мо же да се упо тре бат 
за ин ви тро-оп ло ду ва ње. Да ли се ра бо ти 
за мо да или за ви стин ска по тре ба? Ќе ги 
со ве ту ва ме ли на ши те ќер ки да го на пра-
ват тоа до кол ку од лу чат да ра ѓа ат не тол-
ку мла ди?

- Зна е те де ка ме ѓу дру ги те но ви ме-
то ди кои нѐ исфр ли ја ка ко ли де ри и кои 
се ко ри стат за по до бру ва ње на ре зул-
та ти те во ин ви тро то е и за мрз ну ва ње-
то јај це-кле тки. Јас сум на ви сти на горд 
на на ши от ем бри о ло шки тим на че ло 
со м-р Ва лен ти на Со ти ров ска. Од нив 
оче ку вам во на ред ни от пер и од уште 
но ви ме то ди кои ќе ги по до брат на ши-
те пер фор ман си ка ко цен тар. Оваа ме-
то да но си не кол ку при до би вки. Пр ва та 
е кај па ци ен тки те кои има ат кан цер и 
кај кои ќе сле ду ва ат хе мо те ра пи ја или 
зра че ње. Тие мо жат да за мрз нат свои 
јај це-кле тки и по из ле ку ва ње то да на-
пра ват ин ви тро и да има ат по ко ле ние. 
Вто ро, мно гу бит но е и што за мрз ну ва-
ње то ја за бр зу ва и да ва по до бри мож-
но ста за до на ци ја, ко ја кај нас е доз во-
ле на со за кон. 

По ра ди бр зи от на чин на жи вот, жел-
ба та за ус пех, фи нан си ско обез бе ду ва-
ње, па по тоа да се офор ми се мејс тво, 
да се на пра ви ка ри е ра во овие на ши 
сло же ни вре ми ња на жи ве е ње, же ни-
те мо же да за мрз нат јај це-кле тки. Мо-
же би изг ле да мо дер но, но е пра ктич-
но. Ко га мла да де вој ка ќе за мрз не јај-
це-кле тка на 25 го ди ни, ко га се нај ква-
ли тет ни, а ќе ги ко ри сти на 35, таа е 
во пред ност. На 35 го ди ни наг ло опа ѓа 
плод на та моќ, па опа ѓа ат и кван ти те тот 
и ква ли те тот на јај це-кле тки те. 

Во „Ре-Ме ди ка“ сте од са ми от по че ток 
на бол ни ца та...

- По че то кот на „Ре-Ме ди ка“ бе ше ин-
те ре сен, на ви сти на ин те ре сен... То гаш 
сѐ уште има ше не до вер ба во вр ска со 
при ват но то здрав ство. Из ле гов ме од 
др жав ни уста но ви и зна ев ме де ка не-
ма ме из бор, не ма на зад, мо ра да ус-
пе е ме... Тоа по сто ја но им го ве лев на 
вра бо те ни те. Кол ку са мо љу бов, жел-
ба и енер ги ја се втка е ни во „Ре-Ме ди-
ка“, и тоа од обе те стра ни, и од вра бо-
те ни те, но и од гос по ѓа Јор да но ва. Во 
тоа вре ме ра бо тев ме ка ко да сме на 
не ко ја ра бот на ак ци ја, не го гле дав ме 
ра бот но то вре ме, си по ма гав ме еден 
на друг, а се слу чу ва ше и ефе ктив но 
да изра бо ти ме и по две ра бот ни вре-
ми ња. Жи ве ев ме да ус пе е ме и бол ни-
ца та да ста не она што е де нес. Од го во-
рот од сопс тве ни ци те бе ше фе но ме на-
лен. Опре ма та и ус ло ви те за ра бо та беа 
рам ни на кој би ло со вре мен европ ски 
цен тар. Дој дов од по зи ци ја на по мош-
ник ди ре ктор на го ле мо ро ди ли ште со 
5.000 ра ѓа ња го диш но и искус тво ка-
ко кон сул тант во друг цен тар. Ова вто-

ро то ми по мог на мно гу за да им ги пре-
не сам на дру ги те искус тва та во од не-
су ва ње то, кои се бит ни во при ват ни от 
се ктор. До не сов искус на еки па и ја на-
до пол нив ме со мла ди лу ѓе за кои ве ру-
вав ме де ка мо же да „ги об ли ку ва ме” 
ка ко што ние са ка ме.

На два та од де ла имав искус ни од де-
лен ски се стри, со ра бо тка та бе ше бес-
пре кор на, пле ја да то гаш мла ди ту ку што 
из ле зе ни од клу па, а се га ве ќе искус ни 
ме ди цин ски се стри го по ми наа про це-
сот на обу ка за ед но со се стра Ма ке дон-
ка, и тоа е неј зи на зас лу га. Јас бев са-
мо по сред ник и кон тро лор. Ова го збо-
ру вам би деј ќи мо ја та фи ло зо фи ја ве ли 
де ка ти мот е есен ци ја лен за кој би ло ус-
пех. Тој се гра ди, тре ба да се усо вр шу-
ва, да се зац вр сту ва при пад но ста кон 
са ми от тим, и се ка ко, во се кое вре ме 
да би де мо ти ви ран да ис по ра ча ква-
ли тет ду ри и над ма кси му мот на мож-
но сти те, од нос но ни кој да не се ште ди. 
Тоа ја пра ви „Ре-Ме ди ка“ осо бе на. Фи-
ло зо фи ја та на ра бо та во ко ја по све те-
но ста кон па ци ен тот е нај важ на, топ ли-
на та во од но сот, со чув ство со проб ле-
ми те на па ци ен ти те, по жр тву ва но ста 
и се ка ко про фе си о нал ни от при стап во 
трет ма нот, па ци ен ти те ја пре поз на ва-
ат. Ние сме ка ко се меј на бол ни ца, ко-
га еден член од се мејс тво то ќе ги до-
бие на ши те ус лу ги ја ши ри таа пер цеп-
ци ја за по зи тив на та енер ги ја и го но си 
и по ши ро ко то се мејс тво кај нас за тоа 
што ни ве ру ва. Ви де те, се кој си има дел 
во овој тим. Се ка ко де ка ле ка ри те се 
нај важ ни, па ци ен ти те до а ѓа ат по нив, 
но сред ни от пер со нал е по ве ќе вре ме 
со па ци ен ти те и тој е оној што ни ја да-
ва онаа ни јан са на по зи тив на енер ги-
ја. Впро чем, про чи тај те ги по сто ви те 
и ко мен та ри те за „Ре-Ме ди ка“ и од но-
сот на пер со на лот кон на ши те кли ен ти 
и ќе ви ди те кол ку е осо бе на. Тоа тре ба 

Ние сме ка ко 
се меј на бол ни ца, 
ко га еден член 

од се мејс тво то ќе ги до бие 
на ши те ус лу ги ја ши ри таа 
пер цеп ци ја за по зи тив на та 
енер ги ја и го но си и по ши
ро ко то се мејс тво кај нас, 
за тоа што ни ве ру ва
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Про ши ре ни те ве ни на но-
зе те се че ста бо лест на 
де неш ни ца та. Тоа е за-
бо лу ва ње на по врш ни от 
вен ски си стем и се ма-

ни фе сти ра со по ја ва на ја зол ни, по-
ткож ни вен ски про ши ру ва ња. Во ос-
но ва та на ова за бо лу ва ње е сла бост 
на вал ву ла та што се на о ѓа на спо јот 
на по врш на та глав на ве на (сап хе-
на маг на) и на дла бо ка та ве на (фе-
мо ра лис). Таа вал ву ла овоз мо жу ва 
дви же ње на кр вта са мо од по врш-
ни от вен ски слив, ка де што при ти со-
кот е мно гу ни зок во дла бо ки от вен-
ски си стем, ка де што при ти со кот е 
по ви сок. При сла бост на таа вал ву-
ла кр вта се дви жи во спро тив на на-
со ка, од нос но за о ста ну ва во по врш-
ни от вен ски си стем и под дејс тво на 
зем ји на та те жа се спу шта на до лу и 
ги про ши ру ва по врш ни те ве ни и нив-
ни те гран ки, при што вли ја ние има 
и сла бо ста на ѕи дот на овие ве ни. 
Вен ски от си стем на дол ни те ек стре-
ми те ти, на но зе те, се со стои од дла-
бо ки ве ни кои дре ни ра ат 85-90 про-
цен ти од вен ска та крв, а по врш ни от 
вен ски си стем, кој е сме стен под ко-
жа та, дре ни ра око лу 10-15 про цен ти. 
По сто јат и пер фо рант ни ве ни, кои ја 
обез бе ду ва ат ко му ни ка ци ја та по ме-
ѓу по врш ни от и дла бо ки от вен ски си-
стем, ка ко и ко му ни кант ни ве ни, по-
ме ѓу по врш ни те ве ни.

ЗОШТО СЕ ЈАВУВА ВЕНСКА СЛАБОСТ? 

Нор мал ни от про ток на кр вта низ 
ве ни те е овоз мо жен од по ве ќе фа-
кто ри, но нај го ле ма уло га има ат вен-
ски те за ли сто ци и т.н му скул на пум-
па. Со кон трак ци ја на му ску ли те се 
ис пум пу ва кр вта кон ср це то, а за ли-
сто ци те го спре чу ва ат неј зи но то вра-
ќа ње на зад. Сла бо ста на за ли сто ци-
те е од го вор на за на ру шу ва ње на фи-
зи о ло шки от тек. Тој фе но мен се ви-
ка вен ски реф лукс и е клу чен за по-
ја ва на про ши ре ни те ве ни на но зе те. 
Се сме та де ка око лу 40 от сто од вкуп-
на та по пу ла ци ја има одре де ни те шко-
тии, во смис ла на по лес ни или по те-
шки фор ми на вен ска сла бост. По че-
сто е за ста пе на кај же ни те во од нос 
на ма жи те. Вен ска та сла бост нај че сто 
се ја ву ва по 30-та го ди на од жи во тот, 
иа ко мо же да се ја ви и кај пом ла ди. 
По сто јат мно гу број ни фа кто ри на ри-
зик за по ја ва на ва ри коз ни ве ни. 

Најз на чај ни се нас лед ни те фа кто-
ри, дол го трај но то сто е ње или се де-
ње по вр за но со про фе си ја та, по вре-
ди и фра кту ри на но зе те и на кар ли ца-
та, по ве ќе крат ни бре ме но сти, пре ку-
мер на те лес на те жи на, на ма ле на фи-
зич ка актив ност, хор мо нал ни те вли-
ја ни ја и хор мо нал на та те ра пи ја, ка-
ко и дру ги мно гу број ни по мал ку важ-
ни фа кто ри.

ЗНАЦИ ЗА ПРОШИРЕНИ ВЕНИ 

Нај че сти те го би на кои се жа-
лат па ци ен ти те се те жи на во но зе-
те, пе че ње (жа ре ње) во по тко ле ни-
ци те, за мор, нап на тост во но зе те, 
че ша ње, бол ки во му ску ли те, вко-
ча не тост и др. Овие симп то ми се 
по изра зе ни при за мор и при из ло-
жу ва ње на по ви со ка тем пе ра ту ра.  
Ка ра кте ри стич ни зна ци за про ши ре-
ни ве ни се ја зол ни или тра ка сти про-
ши ре ни ве ни со раз лич на бо ја, неж-
ни тем но си ни или ви о ле то ви зра ка-

сти ка пи лар ни про ши ру ва ња. Мо же 
да има по ја ва на ото ци на ста па ла-
та и на глуж до ви те, осо бе но по дол-
го сто е ње. По доц на се ја ву ва хи пер-
пиг мен та ци ја (тем на пре о бо е ност) 
на ко жа та ко ја мо же да би де истен-
че на, сјај на, а по доц на да се отво рат 
ра ни (ул ку си), нај че сто над скоч ни от 
зглоб. Мо же да се ја ват кр ва ве ња од 
ва ри ко зи те ти те, а исто та ка и нив но 
згрут чу ва ње и вос па ле ние (тром боф-
ле би тис).

КАКО СЕ ДИЈАГНОСТИЦИРААТ? 

За по ста ву ва ње точ на ди јаг но за 
тре ба да се зе ме де тал на анам не за 
(рас пра шу ва ње на па ци ен тот за те-
го би те) и да се на пра ви прег лед со 
спро ве ду ва ње на функ ци о нал ни те-
сто ви. Со вре ме ни от ехо ко лор дуп леџ 
доп лер е су ве ре на ди јаг но стич ка ме-
то да во ру тин ска та пра кти ка што да-
ва од ли чен мор фо ло шки при каз на 
вен ски от си стем. Таа е без бед на, не-
а гре сив на, евти на и без бол на ди јаг-
но стич ка про це ду ра. Мо же да се на-
пра ви и пле тиз мо гра фи ја, фле бо гра-
фи ја, ра ди о и зо топ ска сцин ти гра фи-
ја, комп ју те ри зи ра на ан ги о гра фи ја, 
но овие ис пи ту ва ња де нес иск лу чи-
тел но ре тко се ко ри стат, кај ди јаг но-
стич ки не јас ни слу чаи.

КОНЗЕРВАТИВНО 
И ХИРУРШКО ЛЕКУВАЊЕ

Ле ку ва ње то на про ши ре ни те ве ни 
мо же да би де кон зер ва тив но и хи рур-
шко. Кон зер ва тив ни от трет ман по-
драз би ра ле ку ва ње со фар ма ко ло-
шка те ра пи ја (таб ле ти или ма сти), хи-
ги ен ско-ди е тет ски ре жим и ком пре-
сив на те ра пи ја со ела стич ни за вои 
и чо ра пи. Со кон зер ва тив ни от трет-
ман мо же да се олес нат те го би те, но 
не мо же да се по стиг не ана том ска ко-
рек ци ја на ве ќе при сут ни те про ме-
ни. Хи рур шки те ме то ди, пак, обез бе-
ду ва ат функ ци о нал но и мор фо ло шко 
ре ша ва ње на про ши ре ни те ве ни.  
Од хи рур шки те ме то ди се ко ри сти кла-
сич но хи рур шко изв ле ку ва ње на го-
ле ма та ве на са фе на, ви со ко под вр-
зу ва ње и ло кал но от стра ну ва ње на 
про ши ре ни те ве ни. Оваа ин тер вен-
ци ја се из ве ду ва во оп шта или во спи-
нал на ане сте зи ја, по треб на е хос пи-
та ли за ци ја и за креп ну ва ње то е по-
дол го трај но.
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успешноселекуваат

Нај че сто при ме ну ва на ме то да 
во „РеМе ди ка“ за хи рур шки 

трет ман на ва ри коз ни те ве ни 
е ен до ве ноз ни от трет ман со 

ра ди о фре квент на аб ла ци ја или 
по ре тко со ла сер

Проф. др Ан дре ја Ар сов ски, 
то ра ко ва ску ла рен хи рург

Те жи на во но зе те, пе че ње 
во по тко ле ни ци те, за мор, 
нап на тост во но зе те, че
ша ње, бол ки во му ску ли
те, вко ча не тост се зна ци 
за про ши ре ни ве ни. Тие 
се по изра зе ни при за
мор и при из ло жу ва ње 
на по ви со ка тем пе ра ту
ра. Зо што се по ја ву ва ат, 
ка ко да се пре поз на ат и 
ди јаг но сти ци ра ат и ка
ко ус пеш но да се из ле
ку ва ат, со што по мал ку 
комп ли ка ции и по бр зо 
заз дра ву ва ње на па ци
ен тот об јас ну ва ат проф. 
др Ан дре ја Ар сов ски, 
то ра ко ва ску ла рен хи рург 
и др Ки ре Јо ва нов ски, 
ин тер нист
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ЕНДОВЕНОЗЕН И ЛАСЕРСКИ ТРЕТМАН

Де не ска со ус пех се ко ри сти ен до-
ве ноз ни от трет ман со ла сер или ра ди-
о фре квент на аб ла ци ја и ло кал на ек-
стри па ци ја на ва ри ко зи те ти те. Оваа 
ин тер вен ци ја се из ве ду ва во ло кал-
на ане сте зи ја (ло кал на ту ми нис цент-
на ане сте зи ја) и 1 час по ин тер вен-
ци ја та па ци ен тот си за ми ну ва до ма. 
За креп ну ва ње то е бр зо и е по треб но 
са мо не кол куд нев но бо ле ду ва ње во 
за вис ност од про фе си ја та на па ци ен-
тот. Исто та ка се ко ри сти и скле роз-
на те ра пи ја со ап ли ка ци ја на ам пу ли 
или на пе на од скле роз ни средс тва.  
Нај че сто при ме ну ва на ме то да во 
„Ре-Ме ди ка“ за хи рур шки трет ман на 
ва ри коз ни те ве ни е ен до ве ноз ни от 
трет ман со ра ди о фре квент на аб ла-
ци ја или по ре тко со ла сер. Пред ин-
тер вен ци ја та се пра ви де та лен ехо-
ко лор доп лер за пла ни ра ње на ин-
тер вен ци ја та и по тоа во по лож ба на 
сто е ње се вр ши мар ки ра ње на ва ри-
ко зи те ти те. Се пла си ра ин тра ве ноз-
на та сон да од апа ра тот и по тоа се 
ап ли ци ра ло кал на та ту ми нис-
цент на ане сте зи ја со 
ко ри сте ње спе-

ц и  ј а л  н а 
пум па. Ос-

вен обез бо лу-
ва ње то, ло кал ни-

от ане сте тик ги шти-
ти и окол ни те тки ва од 

топ лин ско оште ту ва ње. 
По тоа се вр ши сле пу ва ње 

на са фе на та ве на со енер ги ја та на 
апа ра тот и се изв ле ку ва ка те те рот. 
На кра јот од ин тер вен ци ја та, исто та-
ка со ло кал на ане сте зи ја, низ ма ли 
ре зо ви се изв ле ку ва ат пер и фер ни-
те ва ри ко зи те ти. По тоа се вр ши пре-
вр ска со ела стич ни за вои и ела стич-
на чо ра па. По два де на ела стич ни те 
за вои се ва дат и се ста ва ела стич на 
чо ра па со по го ле ма ком пре си ја, ко-
ја се но си во на ред ни те три не де ли. 
Кли нич ка ул тра со но граф ска кон тро-
ла се пра ви по еден ме сец и по тоа ед-
наш го диш но.

Пред но сти те на оваа ме то да се 
во ми ни мал на та ин ва зив ност, ло-
кал на та ане сте зи ја, не ма бол нич ки 
пре стој, за креп ну ва ње то и вра ќа ње 
на ра бо тос по соб но ста е мно гу бр зо. 
Комп ли ка ци и те се ми нор ни и иск-
лу чи тел но ре тко се се ри оз ни. 
Тие мо же да би дат по-
ја ва на мо дри ци, 
бол ки по дол-

жи на-
та на ка-

на лот на ве-
на та, по ја ва 

на тр не ње по ра-
ди топ лин ско оште-

ту ва ње на пер и фер ни-
те нер ви и по ја ва на тром-

бо за. По не ко гаш по сто пе ра-
тив но се ко ри сти и скле роз на 

те ра пи ја. По ја ва та на по го ле ми 
ре ци ди ви е мно гу ре тка и то гаш е 
мож но по вто ру ва ње на про це ду ра та.

Во „Ре-Ме ди ка“ ла сер ска та ме то-
да се ко ри сти од 2009 го ди на, до де-
ка ра ди о фре квент на та аб ла ци ја се 
во ве де во 2011 го ди на и се га нај че-
сто ја ко ри сти ме. 

Со ен до ва ску лар ни те ме то ди до се-
га кај нас се тре ти ра ни око лу 400 па-
ци ен ти, ме то да та ру тин ски се при ме-
ну ва со од лич ни ре зул та ти и на го ле-
мо за до волс тво на па ци ен ти те. 

Ка ра кте ри стич ни зна ци за 
про ши ре ни ве ни се ја зол ни 

или тра ка сти про ши ре ни ве ни 
со раз лич на бо ја, неж ни тем
но си ни или ви о ле то ви зра ка

сти ка пи лар ни про ши ру ва ња. 
Мо же да има по ја ва на ото ци 
на ста па ла та и на глуж до ви те, 

осо бе но по дол го сто е ње
Др Ки ре Јо ва нов ски, 

ин тер нист

l Клинички преглед на цело тело 
со Пулмонални тестови (спирометрија),
ЕКГ, Аудиометрија и 
БМИ (Боди мас индекс) 

l Рентген на бели дробови и срце 
l GPS – global postural screen

foot screen - подоскоп
биомеханички прегеди на зглобови и
пршлени (функционалност и мобилност)

l Лабораториски анализи 
Крвна слика
Серумско железо - Fe
Седиментација - SE
Уринарен статус
Уринарен седимент
Гликемија
HgA1C - Гликолизиран Хемоглибин
Холестерол
Триглицериди
HDL - Липопротени со висока густина
LDL - Липопротеини со ниска густина
Уреа
Креатинин

Ацидум Урикум
Вкупен Билирубин
Директен билирубин
AST (GOT ); ALT ( GPT )
GGT Gamma – glutamul transferase
TSH  и слободен Т4 Тироидни хормони

l Ортопедски преглед и дензитометрија
- Специјалистички преглед
- Целосна телесна композиција 
и евалуација на масно ткиво

l Рентгенолошки прегледи
КТ на цело тело или поедини системи 

l Невролошки преглед
Невролошки преглед

l Кардиолошки преглед 
- Консултативен преглед
- Ултрасонографски преглед на срце
- толкување на ЕКГ 

l Коронарен Стрес тест
l Гинеколошки преглед

-  ПАП тест
-  Гинеколошки преглед
- Ултразвук

- Колпоскопија
l Микробиолошки испитувања

- Хламидија
- Уреоплазма, Микоплазма
- Брис од вагина
- Брис од цервикс
- Уринокултура

l Интернистички преглед 
- Консултативен преглед
- Ехо на абдомен

l Ултразвук на тиреоидна жлезада 
l Комплетна дијагностика на гради           

Дигитална мамографија задолжнително
за дами над 40 год.
Ако мамографијата покаже потреба од
ултразвук  истата ќе чини

l Одредување на ниво на стрес 
на работно место
- Психолошко тестирање 

l Профил на личноста 
-Психолошки тест за 
структура на личност

l ОРЛ преглед 

Менаџерски пакети

Ракот на дебелото црево е болест без 
симптоми.  Излечлив е во рана фаза  докол-
ку се открие на време.

За сите лица  постари од 45 години се 
препорачува превентивен скрининг  пре-
глед на дебелото црево ( колоноскопија). 
Тоа подразбира правење на тотална коло-
носкопија со можност истиот да се изврши 
со општа, интравенска, краткотрајна анес-
тезија.

Колоноскопија се препорачува за паци-
ентите со близок роднина ( мајка, татко, ба-
ба, дедо..) болен од рак на дебелото црево. 

Со стратегија за рана дијагностика  на  ма-
лигните болести  на желудникот,  се нуди га-
строскопија со можност истата да се изврши 
во интравенска краткотрајна анестезија.

Прегледите се предвидени како за паци-
ентите со дискретни симптоми, така и за тие 
без симтоми.

1.Гастроскопија 
2.Гастроскопија со анестезија 
3.Колоноскопија 
4.Колоноскопија со анестезија 
5.Гастроскопија и Колоноскопија 
6.Гастроскопија и Колоноскопија 
со анестезија

МЕНАЏЕРСКА ПОНУДА ЗА ГОСПОДА 
l Клинички преглед на цело тело 

со Пулмонални тестови (спирометрија),
ЕКГ, Аудиометрија и 
БМИ (Боди мас индекс)

l Рентген на бели дробови и срце
GPS – global postural screen
foot screen - подоскоп
биомеханички прегеди на зглобови и
пршлени (функционалност и мобилност)

l Лабораториски анализи
Крвна слика
Серумско железо-Fe
Седиментација - SE
Уринарен статус
Уринарен седимент
Гликемија
HgA1C - Гликолизиран Хемоглибин
Холестерол
Триглицериди

HDL - Липопротени со висока густина
LDL - Липопротеини со ниска густина
Уреа
Креатинин
Ацидум Урикум
Вкупен Билирубин
Директен билирубин
AST (GOT ); ALT ( GPT )
GGT Gamma - glutamul transferase
TSH  и слободен Т4 Тироидни хормони

l Ортопедски преглед 
и дензитометрија
- Специјалистички преглед
- Целосна телесна композиција 
и евалуација на масно ткиво

l Рентгенолошки прегледи
КТ на цело тело или поедини системи

l Невролошки преглед
Невролошки преглед

l Кардиолошки преглед 

- Консултативен преглед
- Ултрасонографски преглед на срце
- толкување на ЕКГ

l Коронарен Стрес тест
l Интернистички преглед 

- Консултативен преглед
- Ехо на абдомен

l Ултразвук на тиреоидна жлезада
l Уролошки преглед 

- Консултативен преглед
- Ехо на простата
- ПСА  лабораториска анализа
(тумор маркер)

l Одредување на ниво на стрес 
на работно место
- Психолошко тестирање 

l Профил на личноста 
- Психолошки тест за 
структура на личност

l ОРЛ преглед

ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРЕГЛЕДИ:

МЕНАЏЕРСКА ПОНУДА ЗА ДАМИ



 септември 2015 | РЕВИТА 1312 РЕВИТА | септември 2015

ПР
ЕД
И
ЗВ

И
Ц
И

ПР
ЕД
И
ЗВ

И
Ц
И

По ја ва та нар ци со ид ност ја 
опи шал свет ски поз на ти-
от на уч ник Зиг мунд Фројд 
уште во 1910 го ди на, име-
ну вај ќи ја спо ред поз на ти-

от ми то ло шки лик Нар цис, кој бил вљу-
бен во са ми от се бе. Спо ред ми то ло ги-
ја та, Нар цис бил мно гу уба во мом че 
во кое си те се вљу бу ва ле и го обо жа-
ва ле. Но тој бил гор де лив, со ле де но 

ср це и од би вал се чи ја љу бов. Ја 
од бил љу бо вта и на ним фа та 

Ехо, ко ја по ра ди тоа се 
пов лек ла во се бе и 

од неа оста нал 

са мо глас. Нар цис ја од бил ду ри и бо-
жи ца та на од маз да та Не ме за, но таа 
му вра ти ла со кле тва да го за са ка са-
мо тоа што му е не до стиж но. Та ка про-
кол нат, Нар цис се ог ле дал во еден из-
вор и се вљу бил во сопс тве ни от лик. 
Не мо жеј ќи да го до пре тоа што го за-
са кал, мом че то гле да ло во одра зот на 
сво јот лик во во да та со ча со ви и де но-
ви. Тол ку се оп сед нал што за бо ра вил и 
на хра на и на во да и умрел.

Фројд, об јас ну ва д-р Бјан ка Ча чев-
Спан чев ска, не вроп си хи ја тар ка во 
„Ре-Ме ди ка“, го по зај мил име то во пре-
нос на смис ла ка ко нар ци со ид ност, кое 
во пси хо ло ги ја та и во пси хи ја три ја та 
има по ве ќе зна че ња. Нар ци со ид ност, 
во ос но ва, оз на чу ва са мов љу бе ност, 
но по и мот пси хи ја три ски со др жи и дру-

ги еле мен ти.

ЗДРАВА НАРЦИСОИДНОСТ 
И НАРУШУВАЊЕ

Д-р Ча чев -Спан-
чев ска об јас ну ва де-
ка по стои при мар на 
нар ци со ид ност, ко ја 
е здра ва и нор мал-

на по ја ва во нај ра но-
то дет ство и се кун дар-
на нар ци со ид ност, ко ја 
всуш ност е нар ци со ид-
но на ру шу ва ње на лич-
но ста. Овој вид нар ци-
со ид ност нај че сто се ма-
ни фе сти ра во пу бер те тот, 
ко га лич но ста не ус пе а ла 
да се фор ми ра ка ко це-
ли на, со сопс твен це ло-

сен иден ти тет и со цвр сти 
соз на ни ја за се бе. 
- На ру шу ва ње то на лич но ста по-

драз би ра дол го тра ен обра зец на аб-
нор мал но раз мис лу ва ње, не со од вет ни 
емо ции или без е мо ци о нал ност и не со-
од вет но од не су ва ње. Че сто овие ка ра-
кте ри сти ки се ис преп ле ту ва ат со дру ги-
те на ру шу ва ња на лич но ста ка ко што се 
гра нич но то рас тројс тво (Бор дер лајн), 
пси хо па ти ја та или хи сте рич но то на ру-
шу ва ње, па по не ко гаш е те шко тие и 
да се разд во јат - об јас ну ва до ктор ка та.

Вна треш ни от свет на лич но ста со ова 
на ру шу ва ње е мош не пра зен и тие гра-
дат лаж на сли ка за се бе. Ка ко што во ра-
но то дет ство тие пра ве ле сѐ за да ги ку-
пат мај чи на та љу бов и вни ма ние, та ка 

ка ко во зрас ни мно гу вло жу ва ат во таа 
сво ја лаж на сли ка за се бе, за да им се 
до пад нат на дру ги те и да би дат при фа-
те ни од око ли на та.

ЛАЖНИ СЛИКИ БЕЗ ЉУБОВ, 
МАНИПУЛАЦИИ И БЕС

Нар ци си те се ко гаш има ат иде ја на 
сопс тве на та ве ли чи на. За нив све тот 
прет ста ву ва ог ле да ло. Тие го за бе ле жу-
ва ат са мо она што им се вкло пу ва во 
нив на та лаж на сли ка за гран ди оз ност, 
до де ка пре о ста на ти те ас пе кти на ре ал-
но ста ги за не ма ру ва ат. Ако ни кој не им 
се вос хи ту ва, тие се чув ству ва ат раз би-
е но и праз но, а лаж на и по врш на сре-
ќа чув ству ва ат са мо ко га има ат пуб ли-
ка. Нар ци си те не се скло ни, па ду ри се 
и не то ле рант ни кон са мо ти ја та. Тие не-
ма ат сво ја автен тич ност, за тоа што не 
ус пе а ле да из гра дат свој иден ти тет. Во 
ни што не ужи ва ат и не зна ат да би дат ус-
пеш ни, не за ра ди фи нан си ска моќ ту ку 
за ра ди сла ва, ка ко би ги за ве ле дру ги те 
да ги обо жа ва ат.

По ра ди ова, об јас ну ва на ша та со го-
вор нич ка, тие се скло ни кон раз ни ма-
ни пу ла ции, се ко гаш теж не ат да го осво-
јат вни ма ни е то на оние кои им се вос-
хи ту ва ат, а ко га ќе ус пе ат во тоа од нив 
пра ват свои по да ни ци и поч ну ва ат да 
ги пре зи ра ат или да се не за ин те ре си-
ра ни за нив. 

Во се кој од нас чу чи по еден 
мал нар цис, но за сре ќа, са мо 
мал ку од нас ста ну ва ат нар ци

со ид ни лич но сти
Др Бјан ка Ча чевСпан чев ска, 

не вроп си хи ја тар ка

ОД СА МОВ ЉУ БЕ НОСТ 
ДО БЕС

По стои при мар на нар ци со
ид ност, ко ја е здра ва и нор
мал на по ја ва во нај ра но то 
дет ство и се кун дар на нар
ци со ид ност, ко ја всуш ност 
е нар ци со ид но на ру шу ва
ње на лич но ста

Нар ци со ид ност
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Без дла бо ки емо ции, овие лу ѓе не се 
спо соб ни ни ту да са ка ат ни ту да мра-
зат. Единс тве но то чув ство кое е во нив 
и кое е ин тен зив но и бур но е бе сот. Тие 
зна ат да експ ло ди ра ат ко га не ус пе а ле 
да се на мет нат. Нив ни от бес е бу рен 
и експ ло зи вен, и се ја ву ва ка ко ре ак-
ци ја на се кое не ис пол ну ва ње на жел-
би те на нар ци сот.

СО ДРУГИТЕ СИ ЈА ПОПОЛНУВААТ 
СВОЈАТА ПРАЗНИНА

Чо век со нар ци со ид но на ру шу ва-
ње на лич но ста е мош не его цен трич-
на лич ност, нес по со бен да со чув ству-
ва со дру ги те или да се со жи вее со со-
стој ба та на дру ги те. Та кви от чо век е 
не за ин те ре си ран и изг ле да ка ко да е 
имп ли цит но де ка дру ги те прет ста ву ва-
ат са мо средс тво за за до во лу ва ње на 
не го ви те жел би. Лу ѓе то со ва кво на ру-
шу ва ње ги ко ри стат дру ги те за да ја по-
пол нат сво ја та со стој ба на бе скрај на 
вна треш на праз ни на.

- Овие лич но сти се скло ни кон хро-
нич на здо дев ност и бес мис ле ност, па 

за тоа вле гу ва ат во бур ни вр ски со дру-
ги те, за ма кар и на кра тко да по чув-
ству ва ат жи вост. Тие вр ски, иа ко се 
бур ни, мно гу се не ста бил ни и кра тко-
трај ни. При чи на та за тоа е што нар-
ци сот не мо же искре но да се по вр зе 
со дру га лич ност, осо бе но по ра ди тоа 
што не е склон да се гри жи за дру ги, 
а и са ми от мно гу се пла ши од вр зу ва-
ње за дру га лич ност - ве ли д-р Ча чев-
Спан чев ска.

Тој страв од вр зу ва ње е и страв од 
на пу шта ње, слич но ка ко што во ра но-
то дет ство нар ци со ид ни от чо век го до-
жи ве ал стра вот од на пу шта ње на мај-
ка та, не што што трај но го на ру ши ло 
раз ви ва ње то на не го ва та лич ност. 

ДИРЕКТОРИ, ПРОДУЦЕНТИ, 
УМЕТНИЦИ...

Лу ѓе то со ва кво на ру шу ва ње мош не 
че сто се ус пеш ни ди ре кто ри на го ле-
ми фир ми, про ду цен ти на ска пи и по-
пу лар ни фил мо ви, це не ти лич но сти во 
оп штес тво то.

Проб ле мот е што тие не на о ѓа ат ви-
стин ско за до волс тво во ра бо та та и не 
се по све те ни, ту ку се нат пре ва ру ва ат 
со дру ги те за да ос тва рат што по го лем 
ус пех и со тоа да осво јат што по ве ќе 
сим па тии кај сво ја та пуб ли ка.

И по крај си те не до ста то ци, об јас ну-
ва до ктор ка та, нар ци си те има ат осо-
би ни кои се по треб ни за ус пех во би-
ро крат ски те ин сти ту ции, кои под др жу-
ва ат ма ни пу ла ции во ме ѓу чо веч ки те 
од но си, во кои не ма под ла бо ки лич-
ни по вр зу ва ња ме ѓу лу ѓе то, а си те се 
пла шат ед ни од дру ги. Нар ци сот та му 
до би ва одо бру ва ње, са мо по чи ту ва-
ње, ма ни пу ли ра и ги иско ри сту ва вра-
бо те ни те. 

Пси хо те ра пи ја
Лу ѓе то со нар ци со ид но на ру шу ва ње одат на ле кар ска те ра пи ја по ра ди де-

пре сив ност. Ра бо та та со нив, ве ли до ктор ка та, не е ни мал ку лес на, ту ку е 
дол го трај на, ма ко трп на и не е со мно гу го ле ми шан си за ус пех. Тие лу ѓе не 
ре тко се за вис ни ци од ал ко хол или од дро ги, што до пол ни тел но го комп ли-
ци ра трет ма нот. Во нај го лем број слу чаи се ин те ли гент ни, но е те шко да се 
на ве дат да ра бо тат на сво и те проб ле ми и да про ба ат да ги до жи ве ат автен-
тич но сво и те емо ции.

- Ме ди ка мен тоз на та те ра пи ја ре чи си и да не се пре по ра чу ва, а се по треб-
ни до бар те ра пи ски при стап и пси хо те ра пи ја. Во се кој од нас чу чи по еден 
мал нар цис, но за сре ќа, са мо мал ку од нас ста ну ва ат нар ци со ид ни лич но-
сти - об јас ну ва д-р Ча чев-Спан чев ска.

Нар ци сот се ко гаш има иде
ја на сопс тве на та ве ли чи
на, го за бе ле жу ва са мо она 
што му се вкло пу ва во не
го ва та лаж на сли ка за се бе, 
без емо ции ка ко са ка ње и 
мра зе ње, за ве ду ва пуб ли ка 
за да му се вос хи ту ва и со 
неа да си ја пол ни сво ја та 
праз ни на, оти во спро тив но 
му се ја ву ва единс тве на та 
емо ци ја што ја има во се бе 
 бе сот

Кри те ри у ми 
на на ру шу ва ње

Глав ни кри те ри у ми на на ру шу ва-
ње то се:

- гран ди оз но чув ство на пре те ра-
на важ ност

- пре о ку пи ра ност со фан та зии за 
не о гра ни чен ус пех, за моќ, уба ви-
на или за иде ал на љу бов

- ве ру ва ње де ка е спе ци ја лен и 
де ка единс тве но мо же да го раз бе-
рат лу ѓе со ви сок ста тус

- по сто ја на по тре ба за ек цес но во-
о ду ше ву ва ње од дру ги те

- не ра зум ни оче ку ва ња за по се-
бен трет ман или авто мат ско сог ла-
су ва ње со не го ви те жел би

- не до стиг на ем па ти ја
- за вид ли вост кон дру ги те и убе де-

ност де ка не му му за ви ду ва ат
- су ет ност и аро гант ни од не су ва-

ња и ста во ви

ДИЈАГНОСТИЧКА 
МИКРОБИОЛОШКА 
ЛАБОРАТОРИЈА

Респираторен систем:

l брис од грло и нос
l брис од уста 
  (букална лигавица, јазик)
l спутум
l трахеален и бронхиален аспират
l брис од коњуктива и 
l брис од надворешен ушен канал

д-р сци. мед. Снежана Ивиќ-Колевска
специјалист микробиолог

Микробиолошката 
лабораторија е опремена со 
најсовремени автоматизирани 
апарати, со што прецизно и за 
покусо време се добива краен 
резултат. Во микробиолошката 
лабораторија може да се направат 
микробиолошки анализи покрај 
класичните, и со најсовремени  
микробиолошки дијагностички методи.
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Секој во текот на животот се 
сретнал со непријатен коз-
метички дефект - лузна.

Лузните, сепак, претста-
вуваат не само естетски 

дефект туку и сериозен психолошки и 
физички проблем за поголемиот дел 
пациенти, што влијае на квалитетот на 
нивниот живот и на нивната социјална 
комуникација и адаптација. За среќа, 
може да се третираат со ласер. Д-р На-
таша Теовска-Митевска одговара на 
најчесто поставуваните прашања за 
лузните и за нивниот третман со ласер. 

ШТО ПРЕСТАВУВА ЛУЗНАТА?

Лузната е новоформирано свр-
зувачко ткиво кое ја заме-
нува нормалната кож-
на структура по одре-
ден воспалителен 
процес на кожата 
или траума. Обли-
кот и големината 
зависат од видот 
на оштетување-
то. Бојата на лузна-
та зависи од времето 
на заздравување - од 
розова или црвена кај све-
жи лузни и бледнее до загуба на 
пигмент што настанува по некол-
ку години.

КАКО СЕ ФОРМИРААТ ЛУЗНИ?

Лузните се резултат на воспалител-
ни болести на кожата (најчесто акни) 
или по нарушување на интегритетот 
на кожата при повреди, изгореници, 
хируршки интервенции или други по-
себни потреби.

Ако раната е површинска (пример: 
мала гребаница) и е само на епидер-
мот (површинскиот слој на кожата), 
таа зараснува без формирање луз-
на. При истовремено оштетување и 
на епидермот и на дермот (длабоки-
от слој на кожата), раните зараснува-
ат со формирање лузна.

КАКО НАСТАНУВААТ 
ЛУЗНИ ОД АКНИ?

Акните се резултат на комбинација 
на повеќе фактори, како што се зго-
лемена продукција и квалитет на се-
бум, хормоска активност, бактериска 
контаминација и промени на фолику-

лот на влакното. Не секоја акна завр-
шува со лузна. При потешка клинич-
ка слика, поголема е веројатноста да 
се добијат лузни. Затоа лекувањето на 
овие промени треба да започне рано. 

Во западните земји акни имаат 70 
отсто од адолесцентите. Во поголем 
број се работи за лесна форма на ак-
ни, но кај 25 проценти за потешка кли-
ничка слика, што може да предизви-
ка и емоционални психолошки после-
дици и да заврши со појава на лузни.

Кога акните се под контрола, ризи-
кот за создавање лузни е помал.

Постојат два типа лузни во завис-
ност од тоа дали има губење на тки-
вото или вишок. Во 80 отсто станува 
збор за лузни од акни кај кои постои гу-
бење на колагенот (атрофични). Пре-

останатиот помал процент отпаѓа на 
хипертрофичните лузни и келоиди. 

КАКВА Е ТЕРАПИЈАТА 
ЗА ЛУЗНИТЕ ОД АКНИ?

 
Во зависност од големината и од 

длабочината кај секого лузните се раз-
лични и терапијата треба да биде иск-
лучително индивидуална и дадена од 
дерматолог. Постојат голем број тера-
писки опции за намалување на луз-
ните: хемиски пилинг, дермоабразија, 
филери и ласерски третмани. 

За средно длабоки лузни се препо-
рачуваат третмани како микродермо-
абразија, хемиски пилинг и ласерски 
третмани. За длабоки лузни се препора-
чуваат хируршки абразивни техники. 

КАКО ПОМАГА Т
ЕРАПИЈАТА СО ЛАСЕР?

Во употреба се различни видови ла-
сери (аблативни и неаблативни). ЦО2 
и ербиум ЅАг се најчесто употребува-
ни аблативни ласери. Тие не само што 
дејствуваат на површината на кожата 
туку и на колагените влакна со стиму-
лација на нов колаген.

Фракцискиот ЦО2-ласер е најнова-
та генерација фракциски системи на 
ласери особено погоден за светлиот 
тип кожа. Оваа терапија со ЦО2-фрак-
циски ласер е најуспешна метода во 
лекувањето на лузните од акните. 

КОИ СЕ КАРАКТЕРИСТИКИТЕ 
НА ОВОЈ ВИД ЛАСЕР?

Се создаваат микроканали од коа-
гулациско ткиво, кои се протегаат од 
епидермот во дермот и го нарушуваат 
интегритетот на кожата. Така се стиму-
лира растот на нов колаген и се полнат 
погодените зони (лузните). Во текот на 
постапката се користи високоенергет-
ски ЦО2-ласерски извор кој дејствува 
на кожата како површински така и во 
длабочина. Во зависност од дијамета-
рот на употребениот ласерски зрак и 
неговата енергија, односно длабочи-
ната на пенетрација, ласерскиот зрак 
може да е: зрак со поголем дијаметар 
и да има површно дејство, зрак со по-
мал дијаметар и поголема длабочина 
на дејство. 

Препорачливо е третманот да се из-
врши 8-9 месеци по појавата на бе-

легот, имајќи предвид дека тоа е т.н. 
„фаза на созревање“ (во тоа време 
незрелиот колаген се реорганизира 
и стабилизира). 

КОЛКУ ТРЕТМАНИ СЕ 
ПОТРЕБНИ ЗА ПОСТИГНУВАЊЕ 
ТЕРАПЕВТСКИ ЕФЕКТ?

Бројот на процедурите се утврдува 
во зависност од големината, видот и 
од површината на лузната. Обично те-
рапевтски ефект (подобрување на тек-
стурата) се постигнува постепено, во 
рок од 3 до 4 процедури, но кај некои 
пациенти е можно да се потребни по-
веќе или помалку.

Интервалот помеѓу одделните 
постапки е од 3 до 4 недели.

КОГА ЌЕ СЕ ВИДИ РЕЗУЛТАТОТ?

Во растојание од 4 недели од прва-
та постапка се забележува промена 
во лузната, и секоја наредна постап-
ка прави ефектот да биде подобар. По-
требни се 3 месеци по завршување-
то на третманот за да се види целос-
ниот резултат од него. По овој период 
се оценува потребата од понатамош-
но лекување.

Ласерскитретманина
ЛУЗНИОДАКНИ

Потребни се 3 месеци по 
завршувањето на третманот за 

да се види целосниот резултат 
од него

Др На та ша Те ов скаМи трев ска, 
дер ма то ве не ро лог

Терапијата со ЦО2
фракциски ласер е 
најуспешна метода во 
лекувањето на лузните 
од акните
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Што се по драз би ра под 
ки ла, а што се пре пон-
ски ки ли?

Под ки ла се по драз-
би ра про тру зи ја (про-

ла би ра ње, из ле гу ва ње) на ин тра аб-
до ми нал ни те ор га ни низ при род ни те 
или стек на ти отво ри на аб до ми нал ни-
от ѕид, а ка ко ре зул тат на дис-
про пор ци ја по ме ѓу ин тра-
аб до ми нал ни от при ти-
сок и ја чи на та на аб до-
ми нал ни от ѕид. Се ко ја 
ки ла се ка ра кте ри зи-
ра со: кил на ќе са, ки-
лен отвор и кил на со-
др жи на. Врз ос но ва 
на тоа ка де се на о-
ѓа ки ла та таа мо же 
да би де пре пон-
ска (ин гви нал на), 
на са ми от па пок 
(па поч на-ум би-
ли кал на), над 
са ми от па пок 
(епи га стрич-
на ки ла) и др.

Пре  пон  ски -
те ки ли се нај че-
сти во од нос на си-
те ки ли и тие прет ста-
ву ва ат око лу 85 про цен-
ти од си те хер нии што во-
оп што се ја ву ва ат. По нив 
сле ду ва ат фе мо рал ни те хер-
нии со 8-10 про цен ти, по тоа па-
поч ни те ки ли со 3 про цен ти, а 
пре о ста на ти от про цент го пра-
ват си те дру ги хер нии. Хер ни и-

те се че ти ри па ти по че сти кај ма жи те 
откол ку кај же ни те, во до бар дел ка-
ко ре зул тат на то по граф ско-ана том-
ски те од но си (осо бе но кај ин гви нал-
ни те хер нии).

Кол ку се че сти пре пон ски те ки ли?
Пре пон ски те ки ли нај че сто на ста-

ну ва ат ка ко ре зул тат на не кои ем бри-
о ло шки ка ра кте ри сти ки. Име но, во 
те кот на спу шта ње то на те сти сот се 
пов ле ку ва и ис пак ну ва ње то на пер и-
то не у мот, об ви вка та ко ја ги др жи цре-
ва та (про це сус ва ги на лис пер и то неи) 
и со тоа се за тво ра отво рот кон те-
сти сот. Ако не дој де до срас ну ва ње, 
про це сус ва ги на лис оста ну ва трај но 
отво рен, па на ста ну ва ос но ва за вро-
де ни пре пон ски ки ли. По ра ди оваа 
со стој ба че сто се слу чу ва и кај но во-
ро де ни те де ца да се ја ват ин гви нал-
ни хер нии. Стек на ти те хер нии нај че-
сто се ја ву ва ат ка ко ре зул тат на зго-
ле мен ин тра аб до ми на лен при ти сок 
и сла бост на при род ни те отво ри, кои 
нор мал но се на о ѓа ат во пре по ни те и 
тоа во пре де лот на дла бо ки от ин гви-
на лен отвор од ка де што из ле гу ва ат 
фу ни ци лус спер ма ти цус и по врш ни-
от ин гви на лен отвор, кој прет ста ву ва 
два сно па на те тив ни влак на на апо у-
не ро за та на мус цу лус об ли љус еџ тер-
нус. Врз ос но ва на тоа од ка де се по-
ја ву ва кил на та ќе са по сто јат два ти-
па хер ни ја: ди рект на и ин ди рект на 
хер ни ја.

По ра ди што се ја ву ва ат?
Ин ди рект на та ин гви нал на хер ни ја 

на ста ну ва ка ко ре зул тат на на ру шу-

ва ње то во раз во јот, кое е по вр за но 
со спу шта ње то на те сти сот во скро-
тал на та ќе са. Од ова про из ле гу ва де-
лум но или со се ма отво рен про це сус 
ва ги на лис.

Ди рект на та хер ни ја нај че сто се по-
ја ву ва кај лу ѓе над 40-го динш на во-
зраст, ко га му ску ла ту ра та ста ну ва сѐ 
пос ла ба и по мал ку ела стич на. Спа-
ѓа во гру па та на стек на ти хер нии. По-
чет но ме сто нај че сто прет ста ву ва фо-
веа ин гу и на лис ме ди а лис, а во те кот 
на хер ни ја та учес тву ва ат са мо пер и-
от но е у мот, фас циа транс вер са лис и 
по врш на та фас ци ја.

Да ли хер ни ја та е по че ста кај де вој чи-
ња та или кај мом чи ња та?

Врз ос но ва на ана том ски те раз-
ли ки кои по сто јат кај де вој чи ња та и 
мом чи ња та, мо же да се ка же и да се 
по твр ди де ка по че ста е по ја ва та на 
ин гви нал на та хер ни ја кај мом чи ња-
та во од нос на де вој чи ња та и тој од-
нос от при ли ка из не су ва 4 спре ма 1.

Кои се по ка за те ли те, од нос но симп то-
ми те за пре пон ски те ки ли?

Кај пре пон ски те ки ли нај че сто во 
по че то кот се ја ву ва бол ка во пре де-
лот на пре по ни те, а таа осо бе но се 
истак ну ва при сто е ње, оде ње, каш ла-
ње, ки ва ње, ди га ње по го лем то вар, 
ско ка ње и др. Во по че то кот не мо ра 
ви зу ел но да се гле да ка кво би ло ис-
пак ну ва ње за да се ве ри фи ци ра по-
сто е ње на ки ла, но во по доц неж ни-
от пер и од по сте пе но поч ну ва да се 
фор ми ра кил на та ќе са и таа мо же да 
би де со раз лич на го ле ми на (со го ле-
ми на ка ко по го лем орев, па до го ле-
ми на на фуд бал ска топ ка па и по го-
ле ма). Ин гви нал ни те ки ли кои се со 
по мал отвор всуш ност прет ста ву ва ат 
ки ли ка де што нај че сто до а ѓа до вкле-
шту ва ње, за раз ли ка од ин гви нал ни-
те ки ли со по го лем отвор. Зна чи, нај-
чест и единс твен симп том кај хер ни и-
те е бол ка та во пре пон ски от дел, ка ко 
и ви зу ел но то ис пак ну ва ње во тој дел.

Ка ков е трет ма нот, од нос но ле ку ва ње-
то ки ла? 

Да ли единс тве но ре ше ние е хи-
рур шки за фат или има и дру го? 
Ле ку ва ње то на пре пон ски те ки ли нај-
че сто е опе ра тив но. Единс тве но ко-
га по сто јат раз ни ко мор би ди те ти врз 
ос но ва на кои е кон тра ин ди ци ра но 
да ва ње ане сте зи ја, ле ку ва ње то мо-
же да би де кон зер ва тив но, од нос но 
со но се ње на спе ци јал ни по ја си за 
ин гви нал ни хер нии, за уни ла те рал ни 

или за би ла те рал ни ки ли. Во де неш но 
вре ме опе ра тив но то ле ку ва ње прет-
ста ву ва ру тин ска ра бо та. Во ре ша ва-
ње то на пре пон ски те хер нии по сто јат 
мно гу број ни тех ни ки, кои мо жат да 
би дат тен зи ски или, пак, не тен зи ски 
ме то ди. По ра но по че сто се ко ри сте-
ле тен зи ски те тех ни ки, кај кои не се 
упо тре бу ва ле месх (мре жич ки), до де-
ка во де неш но вре ме нај че сто се ко-
ри стат не тен зи ски те ме то ди, ка де што 
мо же да се ко ри стат мре жич ки. Во 
„Ре Ме ди ка“ се ко ри сти ед на од нај-
но ви те тех ни ки на ре ша ва ње на пре-
пон ски те ки ли, ко ја во све тот е за поч-
на та да се ра бо ти од 2002 го ди на, а 
во оваа бол ни ца се раз ра бо ти од са-
мо то отво ра ње на бол ни ца та.

Со оваа тех ни ка се ко ри стат дуп ли 
мре жич ки, од кои ед на та е 50 про-
цен ти ре сорп тив на, а дру га та е не ре-
сорп тив на мре жич ка. 

ПРИМ. Д-Р МА НЕ ХА ЏИ-МАН ЧЕВ, АБ ДО МИ НА ЛЕН ХИ РУРГ Ки ла та, или хер ни ја, 
е чест проб лем не са мо 
кај де ца та ту ку и кај 
по во зрас ни те. Што таа 
зна чи, ка ко да се 
пре поз нае, ка ко мо же 
да се из ле ку ва и ка ко 
па ци ен ти те да се 
за шти тат об јас ну ва прим. 
др Ма не Ха џиМан чев, 
аб до ми на лен хи рург 
во „РеМе ди ка“

проблемиза
возрасните
изадецата

КИЛА

Де нес, со по сто
е ње на со вре ме
ни те опе ра тив ни 

тех ни ки и со ко ри сте ње на 
спе ци јал ни те мре жич ки по
сто пе ра тив ни от тек е мно гу 
по брз. По треб но е па ци ен
ти те да вни ма ва ат при по
диг ну ва ње по те жок то вар 
и да из бег ну ва ат фи зич ка 
ра бо та са мо во пр ви те две 
не де ли 
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разбудамсреде
операција?

Стра вот од ане сте зи ја та 
по не ко гаш е по го лем од 
стра вот од са ма та опе
ра ци ја, па от та му па ци
ен ти те има ат сѐ по че сти 
пра ша ња за ане сте зи о
ло зи те по вр за ни за опи
вка та. Ги ма чи да ли мо
же да се раз бу дат сре де 
опе ра ци ја, да ли мо же да 
слу ша ат, да ли ќе ги бо
ли... Свес но ста и бол ка
та при опе ра ци ја мо же 
да има трај ни пос ле ди ци 
по ква ли те тот на жи во
тот на па ци ен тот. Ток му 
по ра ди тоа ане сте зи о ло
зи те во „РеМе ди ка“ ги 
тре ти ра ат и се ри оз но и 
од го вор но

Свес но ста за вре ме 
на ане сте зи ја е ане-
сте зи о ло шка комп ли-
ка ци ја ко ја во свет-
ски рам ки се ја ву ва 

кај еден-двај ца на 1.000 па ци-
ен ти. Овој фе но мен до би го ле-
мо вни ма ние од па ци ен ти те, па 
сѐ по ве ќе ане сте зи о ло зи до би-
ва ат пра ша ње „Да ли ќе слу шам 
за вре ме на опе ра ци ја та?“ или 
„Да ли ќе ме бо ли?“. Очиг лед но, 
ве ли д-р Азра Куч, ане сте зи о лог 
во „Ре-Ме ди ка“, стра вот од ане-
сте зи ја та по не ко гаш е по го лем 
од стра вот од са ма та опе ра ци ја. 

ШТО МОЖЕ ДА СЕ СЛУЧИ?

Збо рот ане сте зи ја та по тек ну ва 
од два грч ки збо ра: ан и аест хе-
сис, што зна чи без чув ство. Пр во-
бит но, ане сте зи ја та по драз би ра-
ла гу бе ње на чув ство то на бол ка.

Во де неш но вре ме, до бра та 
ане сте зи ја вклу чу ва гу бе ње на 
свес но ста, обез бо лу ва ње, до бра 
му скул на ре ла кса ци ја и гу бе ње на 
се ќа ва ње то. 

Ин тер вен ци ја та се из ве ду ва со рез 
од 5 сан ти ме три кој се за тво ра со ин-
тра дер мал но ши е ње, со што не ма ва-
де ње кон ци по опе ра ци ја та. Са ма та 
мре жич ка се по ста ву ва пре пе ри то-
нел на на дол ни от дел на мре жич ка-
та, до де ка гор ни от дел на мре жич ка-
та се по ста ву ва над са ма та фас ци ја 
транс вер за лис. Мре жич ка та се фи-
кси ра со 3 или 5 ша ва и на тој на-
чин се из бег ну ва ко ри сте ње на мно-
гу ша во ви кои мо жат да би дат при чи-
на за по ја ва на бол ка во по сто пе ра-
тив ни от пер и од. Мо ра да се наг ла си 
де ка со оваа тех ни ка па ци ен тот е бр-
зо во функ ци ја, па вед наш по опе ра-
ци ја та, од на ред ни от ден, мо же да се 
дви жи кол ку што са ка, без не кое осо-
бе но огра ни чу ва ње, а ве ќе по де се-
ти на де на мо же да поч не и со не кои 
спорт ски актив но сти. 

Што тре ба да по чи ту ва па ци ен тот пред 
и по опе ра ци ја та?

Пре до пе ра тив но се пре по ра чу ва 
па ци ен ти те да вни ма ва ат на по ди га-
ње те жок то вар, а при ско ка ње, каш-
ла ње и ки ва ње да се фа тат во пре де-
лот на ки ла та и да при тис нат во мо мен-
тот ко га ќе по чув ству ва ат зго ле му ва-
ње на ин тра аб до ми нал ни от при ти сок, 

би деј ќи во та кви мо мен ти нај че сто до-
а ѓа до вкле шту ва ње на ки ла та.

За по сто пе ра тив ни от тек, за раз ли ка 
од по ра но, пра ви ла та на од не су ва ње 
се раз лич ни во за вис ност од тех ни ка-
та што е ко ри сте на. Име но, по ра но се 
су ге ри ра ло па ци ен ти те по опе ра ци ја 
да не по диг ну ва ат по те жок то вар и да 
не се за ни ма ва ат со по те шка фи зич-
ка ра бо та по долг пер и од, би деј ќи е по-
треб но да по ми нат око лу шест ме се ци 
за да на ста не по до бро за рас ну ва ње и 
да мо же окол но то тки во во 80 про цен-

ти да пре зе ме од функ ци ја та.
Но во де неш но вре ме, со по сто е-

ње на со вре ме ни те опе ра тив ни тех-
ни ки и со ко ри сте ње на спе ци јал ни-
те мре жич ки по сто пе ра тив ни от тек е 
мно гу по брз. По треб но е па ци ен ти те 
да вни ма ва ат при по диг ну ва ње по-
те жок то вар и да из бег ну ва ат фи зич-
ка ра бо та са мо во пр ви те две не де-
ли. По овој пер и од тие се под го тве-
ни и за нај те шки фи зич ки актив но-
сти, а опас но ста од по ја ва на ре ци-
див е све де на на ну ла.

Ка ко да се за шти ти ме од овие ти по ви 
ки ла?

Пре по ра чу вам да се вни ма ва при 
зго ле ме на фи зич ка актив ност да не 
дој де до пре те ра но зго ле му ва ње на 
ин тра аб до ми нал ни от при ти сок при 
што мо же да дој де до по ја ва на ки ла, 
но и да не се пра ви пре го ле мо оп то-
ва ру ва ње со оваа со стој ба, за тоа што 
опе ра тив но то ре ша ва ње на ки ли те 
во де неш но вре ме е ру тин ска ра бо-
та. Та ка што, штом не кој ќе се по сом-
не ва де ка има симп то ми на ки ла од 
кој би ло тип се пре по ра чу ва вед наш 
да се ја ви кај хи рург, би деј ќи нај до-
бар на чин за ле ку ва ње на пре пон ски-
те ки ли е хи рур шки от.

Кај пре пон ски те 
ки ли нај че сто во 
по че то кот се ја

ву ва бол ка во пре де лот на 
пре по ни те, а таа осо бе но 
се истак ну ва при сто е ње, 
оде ње, каш ла ње, ки ва ње, 
ди га ње по го лем то вар, ско
ка ње и др.

Индиректната ингвинална хернија е резултат на 
нарушувањето во развојот, кое е поврзано со 
спуштањето на тестисот во скроталната ќеса. 
Директната хернија најчесто се појавува кај луѓе 
над 40-годишна возраст, кога мускулатурата 
станува сѐ послаба и помалку еластична
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- Не кои ен ту зи ја сти би рек ле де ка е 
до вол но да има гу бе ње на се ќа ва ње-
то, би деј ќи па ци ен тот и да го бо ли и да 
се раз бу ди за вре ме на опе ра ци ја та, 
ако не се се ќа ва то гаш е в ред.

Проб ле ми те на ста ну ва ат ко га па ци-
ен тот ка жу ва де ка слу шал сѐ за вре-
ме на опе ра ци ја та и мо же да по вто-
ри цел раз го вор, или уште по страш-
но, ако па ци ен тот чув ству вал бол ка, 
а не мо жел да се по мрд не. Па ци ен тот 
вед наш по за вр шу ва ње на опе ра ци ја-
та рас ка жу ва де ло ви од раз го вор или 
при ја ву ва: „се слу шав“! Тоа е т.н. експ-
ли цит на свес ност - об јас ну ва д-р Куч.

Друг тип свес ност, ве ли таа, е 
т.н. имп ли цит на свес ност, за ко-
ја па ци ен тот не ма свес но се ќа ва-
ње, но по доц на мо же да ма ни фе-
сти ра симп то ми во вид на воз не ми-
ре ност, не со ни ца, кош ма ри, син-
дром на пост тра у мат ски стрес итн.  
- Свес но ста при дру же на со бол ка за 
вре ме на опе ра ци ја мо же да има трај-
ни пос ле ди ци по ква ли те тот на по на-
та мош ни от тек на жи во тот на па ци ен-
тот - ве ли до ктор ка та.

Буд но ста за вре ме на ане сте зи ја не 
е не при јат на са мо за па ци ен тот ту ку и 
за ане сте зи о ло гот. Освен стре сот што 
го до жи ву ва до кто рот, по сто јат и ле-
гал ни ме ди цин ски пос ле ди ци по не го.  
- Свес но ста за вре ме на ане сте зи ја 
се по вр зу ва со ло ша ане сте зи о ло шка 
тех ни ка и се тре ти ра ка ко еден вид ле-
кар ска гре шка - об јас ну ва д-р Куч.

НЕМА НЕГИРАЊЕ НА 
ИСКУСТВОТО НА ПАЦИЕНТОТ

Ко га ќе се слу чи буд ност за вре-
ме на ане сте зи ја, ве ли таа, нај ло-
шо што мо же да се на пра ви е да се 
не ги ра искус тво то на па ци ен тот.  
- По треб но е со мно гу со чув ство да се 
ис лу ша па ци ен тот и да се по ну ди пси-
хо ло шка под др шка или со ве ту ва ње. 
Обрат ни от при стап до ве ду ва са мо до 
по го ле ма фру стра ци ја и воз не ми ре-
ност кај па ци ен тот. Вто ро што тре ба 
да се на пра ви е да се утвр ди да ли на-
ви сти на по стои свес ност. Не кои па ци-
ен ти мо же да со ну ва ат за вре ме на 
ане сте зи ја та (3-5 про цен ти), што не се 
ква ли фи ку ва ка ко свес ност. По не ко-
гаш па ци ен тот се бу ди на крај на опе-
ра ци ја та со ту бус во гр ло то или чув-
ству ва бол ка во гр ло то и на ме сто то на 
хи рур шка та ра на и ка жу ва: „Сѐ ме бо-
ле ше“. Ова, исто та ка, не е свес ност. 

ЗОШТО БИ СЕ РАЗБУДИЛ ПАЦИЕНТОТ?

Фа кто ри те за свес но ста при опе ра-
ци ја се: ва ри ја бил ност на со од вет на 
до за кај раз лич ни па ци ен ти, ре зи стен-
ци ја(от пор ност) на ане сте ти ци те, не-
до стиг од наб љу ду ва ње и на вре ме но 
во о чу ва ње на симп то ми те на свес но-
ста, тех нич ки проб лем со опре ма та за 
ис по ра чу ва ње на ане сте ти ци те. 

Ко га ста ну ва збор за ва ри ја бил ност 
на со од вет на до за тоа зна чи де ка на 
раз лич ни па ци ен ти им тре ба ин ди ви-
ду ал на до за, прис по со бе на на нив ни-
от цен тра лен нер вен си стем. Бро јот на 
ре цеп то ри те за одре де ни не вро транс-
ми те ри, пре ку кои дејс тву ва ат ане сте-
ти ци те, е ин ди ви ду а лен и ге нет ски де-
тер ми ни ран. Со ог лед на тоа де ка ане-
сте ти ци те дејс тву ва ат де пре сив но и на 
кар ди о ва ску лар ни от си стем, мож но 
е на ма лу ва ње на пул сот и на крв ни от 

при ти сок до кри тич ни вред но сти, што 
по ста ри те ли ца со не ко ја бо лест по-
те шко го то ле ри ра ат. За да се спре-
чи оваа по ја ва, ане сте зи о ло гот ја на-
ма лу ва кон цен тра ци ја та на ин ха ла ци-
ски от или на ин тра вен ски от ане сте тик, 
при што мо же да се ја ви свес ност. 

- Освен ста ри те ли ца, скло ни кон 
свес ност се и те шко тра у ма ти зи ра ни 
и искр ва ве ни ли ца кои се под ло жу ва-
ат на жи вот но спа су вач ки опе ра ции и 
кај кои ане сте зи ја во го ле ми до зи, бу-
квал но, мо же да би де фа тал на по нив-
ни от жи вот. Трет тип па ци ен ти се ро-
дил ки те кои при ма ат оп шта ане сте зи-
ја за цар ски рез, ка де што до де ка не се 
из ва ди пло дот се да ва ми ни мум ане-
сте зи ја, за да до би е ме ви та лен плод - 
об јас ну ва до ктор ка та.

Ре зи стен ци ја кон ане сте ти ци те е 
вто ра при чи на за по ја ва на свес ност. 
Па ци ен ти те кои по дол го вре ме зло у-
по тре бу ва ат нар ко ти ци, бен зо ди а зе-
пи ни, ал ко хол, кои има ат ан кси оз но 
рас тројс тво, хи пер тер ми ја, хи пер ти-
ре о за, де бе ли на, ни ко ти ни зам, мла ди 
па ци ен ти и па ци ен ти кои ве ќе има ле 
не кол ку ане сте зии, има ат по тре ба од 
по го ле ми до зи ане сте ти ци. Нас про ти 
ова, за па ци ен ти те со хи по тер ми ја, хи-
по ти ре о за, хи по тен зи ја, ка ко и за бре-
ме ни же ни и за ста ри ли ца, по треб ни 
се по ма ли до зи ане сте ти ци и мо же да 
има ат про дол же но бу де ње.

ОДЛИЧНО НАБЉУДУВАЊЕ

- За да се спре чи по ја ва та на свес-
ност, по треб но е до бро наб љу ду ва ње 
на па ци ен тот. Зна ци те на ве ге та тив-
на сти му ла ци ја ка ко та хи кар ди ја, по-
ка чу ва ње на крв ни от при ти сок, по те-
ње и сол зе ње ука жу ва ат на тоа де ка 
па ци ен тот чув ству ва бол ка или се бу-
ди, па е по треб но да се прод ла бо чи 
ане сте зи ја та. Ова не се си гур ни зна-
ци на свес ност, би деј ќи одре де ни бо-
ле сти или ле ко ви мо же да ма ски ра ат 
не кои од овие па ра ме три. Тоа мо же 

Освен што спре чу ва ме по ја ва 
на свес ност при опе ра ци ја, мо

же ме да пред ви ди ме бу де ње 
со со од вет но во де ње на ане
сте зи ја та до кра јот на ин тер

вен ци ја та 
Др Азра Куч, 
ане сте зи о лог 
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да се слу чи, на при мер, ако па ци ен-
тот при ма бе та-бло ка то ри или има ди-
ја бе тес - ве ли д-р Куч.

Со ог лед на тоа, про дол жу ва до ктор-
ка та, што свес но ста на па ци ен тот за-
ви си ди рект но од кон цен тра ци ја та на 
ане сте ти кот во мо зо кот, ви стин ско то 
наб љу ду ва ње за свес ност по драз би-
ра ме ре ње на еле ктрич на та актив ност 
над мо зоч на та ко ра т.н. ЕЕГ

(еле ктро ен це фа ло грам). 
- Ин тер пре та ци ја та на ЕЕГ е сло же-

на ра бо та и ба ра со од ве тен спе ци ја-
лист- не вро лог. За да се олес ни наб-
љу ду ва ње то, кон стру и ран е т.н. БИС 
(бис пе ктра лен ин декс) или ен тро пи-
ја, при што ЕЕГ се изра зу ва во број ки 
од 0 до 100, а 100 е бу ден па ци ент. 
Иде ал ни вред но сти на БИС за вре ме 
на ане сте зи ја се по ме ѓу 40 и 60, ко га 
со си гур ност зна е ме де ка па ци ен тот 
спие. „Ре-Ме ди ка“ од са ми от по че ток 
на сво ја та ра бо та, во 2005 го ди на, го 
ко ри сти БИС/ Ен тро пи ја-наб љу ду ва-
ње то на све ста за вре ме на опе ра ци-
ја. Со не го, освен што спре чу ва ме по-
ја ва на свес ност, мо же ме да пред ви-
ди ме бу де ње со со од вет но во де ње на 
ане сте зи ја та до кра јот на опе ра ци ја та 
- ве ли д-р Куч.

Ако па ци ен тот за вре ме на опе ра-
ци ја та при ма ин ха ла ци ска ане сте зи-
ја, во „Ре-Ме ди ка“ е стан дард да се 
ме ри ми ни мал на та ал ве лар на кон-
цен тра ци ја - МАК, кон цен тра ци ја на 
ин ха ла ци ски ане сте тик во бе ли те 
дро бо ви. Ако има МАК-наб љу ду ва-
ње, се сме та де ка МАК по го лем од 
0,8 га ран ти ра отсус тво на свес ност.  
- Упо тре ба та на ин ха ла ци ски ане-
сте ти ци зна чи тел но ја на ма лу ва по-
ја ва та на свес ност за вре ме на ане-
сте зи ја - до пол ну ва до ктор ка та. 
Апа ра ту ра та со ко ја се ис по ра чу ва ат 

ане сте ти ци те, освен што се про ве ру-
ва пред се ко ја опе ра ци ја, има мно-
гу алар ми, па тие сиг на ли зи ра ат до-
кол ку во те кот на опе ра ци ја та не мо-
же да се ис по ра ча со од вет но ко ли чес-
тво ане сте тик. Во тој слу чај, ане сте зи-
о ло гот ре а ги ра и ја прис по со бу ва  со-
од вет на та до за.

НАВРЕМЕ СЕ ОТКРИВААТ 
ПАЦИЕНТИ СО РИЗИК

- При пре до пе ра тив на та про це на 
тре ба да се иден ти фи ку ва ат па ци ен ти-
те кои има ат ри зик од по ја ва на свес-
ност и исти те со од вет но да се тре ти-
ра ат. Бен зо ди а зе пи ни те се до ка жаа 
ка ко ле ко ви кои пре диз ви ку ва ат ан-
те ро град на ам не зи ја. Тоа зна чи де ка 
па ци ен тот не ма да се се ќа ва на те кот 
на опе ра ци ја та. Ри зи кот од свес ност 
се зго ле му ва при упо тре ба на му скул-
ни ре ла кса то ри. Овие ле ко ви пре диз-
ви ку ва ат па ра ли за на му ску ли те ако 
при тоа не да ва ме до вол но ле ко ви за 
сон и про тив бол ка, па па ци ен тот мо-
же да „слу ша“ - до да ва д-р Куч.

Зо што мо же да се 
раз бу ди ме? 

Фа кто ри те за свес но ста при опе ра-
ци ја се: 

- Ва ри ја бил ност на со од вет на до за 
ане сте тик кај раз лич ни па ци ен ти

- От пор ност на ане сте ти ци те
- Не до стиг од наб љу ду ва ње и на-

вре ме но во о чу ва ње на симп то ми те 
на свес но ста

- Тех нич ки проб лем со опре ма та за 
ис по ра чу ва ње на ане сте ти ци те

Пра шал ник за утвр ду ва ње на свес ност
По стои Брај сов пра шал ник кој е кон стру и ран за да се утвр ди по сто е-

ње на свес ност за вре ме на ане сте зи ја. Се со стои од след ни ве пра ша ња:
- На што пос лед но се се ќа ва те пред да зас пи е те?
- На што пр во се се ќа ва те отка ко се раз бу ди вте?
- Да ли со ну ва вте не што за вре ме на опе ра ци ја та? 
- Ко ја е нај страш на та ра бо та што ја до жи ве а вте за вре ме на опе ра ци ја та? 
- Ко ја е след на та нај страш на ра бо та?
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Осте о по ро за та ста ну ва сѐ 
по а кту ел на ка ко здрав-
ствен и со ци о ло шко-еко-
ном ски проб лем. Гло бал-
но, по пу ла ци ја та ста рее, 

а со тоа и по ја ва та на осте о по ро за-
та, и ка ко со ста вен дел на ста ре е ње-

то се зго ле му ва.
Со ци о ло шко-еко ном ски от ас пект ги 

оп фа ќа проб ле ми те што се ја ву ва ат 
ка ко пос ле ди ца на скр ше ни ци те, ка-
ко што се по тре ба та од хи рур шки ин-
тер вен ции, за вис но ста на па ци ен ти те 
од ту ѓа не га, комп ли ка ци и те на ле ку-

ва ње то итн. Се то тоа ја зго ле му ва по-
тре ба та од единс тве ни от си гу рен на-
чин за од бег ну ва ње на овие проб ле-
ми, а тоа е ра но то откри ва ње и ле ку-
ва ње, пред да дој де до скр ше ни ци кои 
по на та му пре диз ви ку ва ат до пол ни тел-
ни комп ли ка ции.

Соранапроценанакоскитепротивостеопорозата
ПОМАЛА ЦВРСТИНА 
- ПОВЕЌЕ СКРШЕНИЦИ

Осте о по ро за та се де фи ни ра ка ко 
со стој ба на на ма лу ва ње на ми не рал-
на та со др жи на на ске ле тот ка ко и про-
ме на на не го ва та стру ктур на град ба, 

кои пре диз ви ку ва ат на ма лу ва ње на 
цвр сти на та на ске ле тот, што ре зул ти-
ра со по ја ва на скр ше ни ци без не ка-
ква осо бе на тра у ма.

Д-р Иван ка Сте фа нов ска, ор то пед 
во „Ре-Ме ди ка“, об јас ну ва де ка нај-
че сти скр ше ни ци ка ко пос ле ди ца на 
осте о по ро за та се оние на преш ле ни-
те на ‘рбет ни от столб и на кол ко ви те. 
Тие пре диз ви ку ва ат комп ли ка ции кои 
зна чи тел но го отеж ну ва ат жи во тот и 
функ ци о ни ра ње то на па ци ен тот.

Нај до бар на чин за пре вен ци ја на 
овие комп ли ка ции, ве ли до ктор ка та, 
е на вре ме но откри ва ње на осте о по-
ро за та и ра но за поч ну ва ње со ле ку-
ва ње то, за да не дој де до скр ше ни ци.

ДЕНЗИТОМЕТРИЈА

Злат ни от стан дард за откри ва ње 
осте о по ро за е ден зи то ме три ја та.

- Ден зи то ме три ја та го про це ну ва 
ко ли чес тво то ми не рал на ма те ри ја на 
ква дра тен сан ти ме тар ко ске но тки во 
и на тој на чин ја це ни из држ ли во ста 
на ске ле тот, од нос но не го ва та цвр-
сти на. Овој ме тод е единс твен за ра-
ди сво ја та пре циз ност и по сто ја ност, 
што по крај ди јаг но за, овоз мо жу ва и 
пре циз но сле де ње на ре зул та ти те од 
ле ку ва ње то - ве ли д-р Сте фа нов ска.

Ин фор ма ци и те од ден зи то ме три ја-
та се единс твен пре ци зен па ра ме тар 
во ме на џи ра ње то на осте о по ро за та.

МИНЕРАЛНА СОДРЖИНА 
И КОСКЕНО ТКИВО

Ми не рал на та со др жи на на ске ле-
тот е ва жен па ра ме тар на ко ске на та 
цвр сти на, но не и единс твен. Град ба-
та на ко ске но то тки во, од нос но бро-
јот и де бе ли на та на ко ске ни те гре дич-
ки кои ја со чи ну ва ат ар хи те кто ни ка та 
на ко ска та се исто та ка мно гу важ ни, 
ка ко за из држ ли во ста на ко ска та под 
при ти сок на ме ха нич ки те оп то ва ру-
ва ња та ка и по ра ди неј зи на та от пор-
ност кон скр ше ни ци.

Ова, об јас ну ва на ша та со го вор нич-
ка, е осо бе но важ но за скр ше ни ци-
те на преш ле ни те, кои че сто па ти не 
ус пе ва ме да ги за бе ле жи ме. Скр ше-
ни ца на еден преш лен во ди кон дру-

ги скр ше ни ци на ‘рбе тот, кои по на та-
му пре диз ви ку ва ат се ри оз ни комп-
ли ка ции. 

ПРЕЦИЗНО УТВРДУВАЊЕ 
НА ЦВРСТИНАТА НА КОСКИТЕ

Ске ни ра ње то на ко ске на та град ба 
(тра бе цу лар бо не сцан) прет ста ву ва 
до пол ни тел на ала тка на ден зи то ме-
три ја та ко ја овоз мо жу ва до пол ни тел-
ни ин фор ма ции за град ба та на преш-
ле ни те. Ова ске ни ра ње е соф твер ска 
над град ба на ден зи то ме три ја та, ко ја 
при исто то сни ма ње ни да ва по да то-
ци за град ба та на преш ле ни те, од нос-
но за бро јот на ко ске ни те гре дич ки, 
ка ко и за праз ни те про сто ри на ко ске-
но то тки во. На овој на чин по пре циз но 
се опре де лу ва ат цвр сти на та на ко ска-
та и за ка на та од скр ше ни ци.

Ва кво то ске ни ра ње овоз мо жу ва 
про це на на по роз но ста на ске ле тот, 
ко ја е су штин ска за осте о по ро за та, 
опре де лу вај ќи ги праз ни те про сто ри 
на ко ске но то тки во. По крај тоа, во 
про це сот на сле де ње на ле ку ва ње-
то се до би ва пре циз на ин фор ма ци-
ја за дејс тво то на те ра пи ја та и ис пол-
ну ва ње то на по ро тич ни те про сто ри.

На тој на чин сли ка та за осте о по ро-
за та ста ну ва по јас на, а про це на та на 
ко ске на та град ба по пре циз на.

Нај че сти скр ше ни ци ка ко пос ле
ди ца на осте о по ро за та се оние 

на преш ле ни те на ‘рбет ни от 
столб и на кол ко ви те

Прим. др Иван ка Сте фа нов ска, 
ор то пед

Со на ма лу ва ње на ми не рал на та со др жи на на 
ске ле тот и со про ме на на не го ва та стру ктур на 

град ба тој ја гу би цвр сти на та, што ре зул ти ра со 
скр ше ни ци без не ка ква осо бе на по вре да. 
Во та кви слу чаи збо ру ва ме за осте о по ро за
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Оште ту ва ње то на слу хот кај 
де ца та мо же не га тив но да 
вли јае на нив ни от пси хо-
мо то рен раз вој. По ра ди 
тоа, а и по ра ди фа ктот де-

ка ед но на 300 но во ро де ни де ца стра-
да од оште ту ва ње на слу хот (од лес но, 
пре ку уме ре но до те шко), ра но то откри-
ва ње на оште ту ва ње то и бр за та ин тер-
вен ци ја со трет ма ни се два та клуч ни 
еле мен ти кои ќе му да дат на де те то нај-
го ле ма шан са за нор ма лен раз вој на 
го во рот и ја зи кот.

Прим. д-р Ли ди ја Спа со ва, пе ди ја тар-
ка во „Ре-Ме ди ка“, об јас ну ва де ка го-
лем број де ца што има ле оште тен слух 
во ми на то то до би ва ле ди јаг но за ре-
тар да ци ја, ток му за што оште ту ва ње-
то не би ло на вре ме откри е но. По ра-
ди овој факт, ме ѓу дру го то, во „Ре-Ме-
ди ка“, уште по ра ѓа ње то на бе бе то, со 
спе ци ја лен апа рат - ото скрин, се пра-
ви скри нинг со кој се про ве ру ва слу-
хот на бе бе то.

НАВРЕМЕНО ОТКРИВАЊЕ

- Пра ви ме скри нинг на слух кај но-
во ро де ни, но и кај де ца што се ро де ни 
во дру га уста но ва, а ко ле ги те ги пра ќа-
ат на про вер ка. Пр во то те сти ра ње се 
пра ви 48 ча са по ра ѓа ње то, па де ца та, 
пра ктич но, ги пу шта ме до ма со комп-
ју тер ска ли ста на ко ја е ре зул та тот од 
скри нин гот. Апа ра тот има дел што се 
ста ва во ув це то на де те то, а те сти ра ње-
то е без бол но и не е опас но за здрав је-

то. Ако по пр ви от скри нинг ре зул та тот 
е не га ти вен, тој се по вто ру ва уште не-
кол ку па ти. До кол ку и при по вто ру ва-
ње то се по ка же де ка де те то не слу ша, 
ние го пра ќа ме во ау ди о ло шки цен тар 
во кој се гри жат за трет ма нот на овие 
де чи ња - ве ли д-р Спа со ва. 

Таа об јас ну ва де ка, за жал, мно гу де-
ца во ми на то то до би ва ле ди јаг но за за 

ре тар да ци ја или ау ти зам, а по тоа се 
уви де ло де ка до бар дел од нив би ле се 
оште тен слух. 

- Ако ра но се открие оште те ни от слух, 
со тие де ца по и на ку се ра бо ти. Ка ко 
вли јае слу хот врз раз во јот на го во рот 
и ја зи кот? Го во рот прет ста ву ва спо соб-
ност да се изра зат мис ли, емо ции и ап-
стракт ни идеи пре ку из го во ре ни збо ро-
ви. Ја зи кот е си стем на сим бо ли пре-
ку кои лу ѓе то ко му ни ци ра ат. Кри ти чен 
пер и од во кој де ца та со нор ма лен слух 
ги учат го во рот и ја зи кот е пр ва та го-
ди на од жи во тот. Ток му по ра ди тоа е 
зна чај но на вре ме да се открие евен-
ту ал но оште ту ва ње. До пол ни тел но, ќе 
мо же и на вре ме да се ре а ги ра со ле-
ку ва ње или со по ста ву ва ње кок ле ар-
ни имп лан ти - об јас ну ва на ша та со го-
вор нич ка. 

ПРИЧИНИ И РИЗИЦИ

Има ни за при чи ни по ра ди кои мо же 
да на ста не оште ту ва ње на слу хот кај 
де ца та. Д-р Спа со ва ги де ли во по ве ќе 
гру пи. Та ка, во пре на тал ни от пер и од, 
уште до де ка бе бе то е во утро ба та на 
мај ка та, слу хот мо же да би де оште тен 
по ра ди ге нет ски при чи ни те ли или по-
ра ди нас лед ни фа кто ри, од ин фе ктив ни 
при чи ни те ли ка ко ин фек ции во бре ме-
но ста, по ра ди раз ни то кси ни или ле ко-
ви што ги при ма ла мај ка та или по ра ди 
ме ха нич ки при ти со ци на пло дот. 

Со ра ѓа ње то де те то мо же да има 
проб ле ми со слу хот за ра ди асфи кси ја 
на пло дот (не до стиг од кис ло род), про-
дол же но ра ѓа ње, ин тра кра ни јал но кр-
ва ве ње - кр ва ве ње во мо зо кот, би ли-
ру би ни над оп ти мал на та гра ни ца, не-
до но се ност, ма ла ро дил на те жи на. По 
ра ѓа ње то при чи ни мо же да би дат ин-
фек ции на мо зоч ни те стру кту ри, ин фек-
ции на сред но то уво, мор би ли - си па-
ни ци, упо тре ба на ле ко ви то ксич ни за 
уво то, по вре ди, из ло жу ва ње на мно гу 
глас ни зву ци. 

- Нај че сто, спо ред искус тво то, ка ко 
проб лем се по ка жу ва ат ото то ксич ни-
те ле ко ви - ве ли д-р Спа со ва. 

Кри ти чен пер и од во кој  
де ца та ги учат го во рот и ја зи кот 

е пр ва та го ди на од жи во тот,  
па за тоа е важ но на вре ме да  

се открие евен ту ал но  
оште ту ва ње на слу хот

Прим. др Ли ди ја Спа со ва,  
пе ди ја тар ка

СЛУ ХОТ ДА СЕ ПРО ВЕ РИ
по ра ѓа ње то

Го лем број де ца што има ле оште тен слух во ми на то то 
до би ва ле ди јаг но за ре тар да ци ја, ток му по ра ди тоа што 
оште ту ва ње то не би ло на вре ме откри е но. По ра ди овој 
факт, ме ѓу дру го то, во бол ни ца та, уште по ра ѓа ње то на 
бе бе то се пра ви скри нинг, или тест, со кој се по ка жу ва 
да ли слу ша. Апа ра тот за ва ков скри нинг кај 
но во ро ден чи ња та го има во бол ни ца та
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БАКЕТРИСКА ВАГИНОЗА

Бактериска вагиноза се среќава во 
10-20 отсто од трудниците. Симптоми-
те кај половина од случаите се: зголе-
мен хомоген флуор, кој се карактери-
зира со мирис на риба, чешање, пе-
чење во пределот на вулвата. Дијагно-
зата се поставува со наод на најмалку 
три од следниве четири симптоми: густ 
хомоген флуор, пеха (рН) на вагина по-
голема од 4,5, специфичен мирис, на-
од на„clue cells“на нативен препарат. 
- Лекувањето е со антибиотици, кои се 
пијат, или со примена на интравагинал-
ни препарати. Вообичаено партнерот не 
се лекува, но во случај на упорни инфек-
ции, кои опстојуваат подолго време и не 
реагираат на терапија, потребно е и леку-
вање на партнерот - објаснува докторот.

КЛАМИДИЈА ТРАХОМАТИС

Кога станува збор за кламидија тра-
хоматис (Chlamydia trachomatis) во те-
кот на бременоста, кај од 3 до 8 процен-
ти може да не даде симптоми. Може да 
предизвика гноен цервикален флуор, 
зацрвенет цервикс и зголемена вулне-
рабилност. Пеха (pH) вообичаено не е 
зголемена. Потврдата се добива со ко-
ристење имунолошки тестови. 

- Преносот на инфекцијата кај новоро-
деното дете се случува во 70 проценти 
од случаите, од кои половина развиваат 
коњуктивитис (воспаление на очите), а 
20 проценти пневмонија. И по прекинот 
на бременоста постои зголемен морби-
дитет - вели д-р Василевски.

За да се заштитат и бремената и пло-
дот, во рана бременост се прави мик-
робиолошки скрининг. Доколку се по-
каже кламидија трахоматис, освен же-
ната, потребно е паралелно да прима 
терапија и партнерот.

НЕИСЕРИЈА ГОНОРХОЕАЕ

Кај 80 проценти од пациентките 
со неисерија гонорхоеае (neisseria 
gonorrhoeae) отсуствуваат симптоми. Таа 
има особен афинитет кон јајцеводите. 

- Доколку се јават симптоми се појаву-
ва болка во долниот дел на стомакот, фе-
брилна состојба, проблеми со мокрење-
то и можна појава на кондиломи (бра-
давички). Гнојниот цетвицит клинички не 
се разликува многу од инфекција со кла-
мидија. Потврдата ја добиваме со нати-
вен препарат од вагиналниот секрет или 
се потребни селективни медиуми за по-

Урогениталните ин-
фекции во бременос-
та можат да предиз-
викаат предвремено 
породување, пред-

времено прскање на воде-
никот и состојби ризич-

ни за здравјето и на 
новороденчето 

и на мајка-
та по по-

роду-

вање-
то. Д-р Коста 

Василевски, гине-
колог во „Ре-Медика“ објасну-

ва дека дијагнозата за овие инфек-
ции се поставува со детална анам-
неза, преглед на генталиите, нати-
вен препарат и со микробиолошки 
примероци, со задолжително испиту-
вање на урината за исклучување на 
асимптоматска бактериурија.

- Најчест симптом на урогенитална 
инфекција е зголемен вагинален се-
крет. Вагиналната секреција речиси 
секогаш е присутна, а нејзиното ко-
личество и особина зависат од влија-
нието на хемиски, механички или од-
редени патолошки состојби. Поради 
тоа, познавањето на физиолошки-
те процеси одговорни за нормал-
ната и изменета секреција, овоз-
можува и поставување точна 
дијагноза - вели д-р Василевски.  
Во 80-90 отсто од случаите, зго-
лемената вагинална секреција е 
резултат на микробиолошки при-

чинители кои можат да се иденти-
фикуваат. 

Урогенитални
инфекцииво
бременоста

Урогениталните 
инфекции во бременоста 

може да бидат опасни и за 
мајката и за плодот. Др Коста 

Василевски, гинеколог во 
„РеМедика“, ги објаснува 

најчестите воспаленија, 
нивните причинители, 
начинот на лекување...

тврда на гонококната инфекција. Со те-
рапија задолжително се третира и парт-
нерот. Кај новороденото може да дој-
де до појава на коњуктивитис и, ретко, 
развој на сепса - вели д-р Василевски. 

СТРЕПТОКОКА ОД ГРУПА Б

Бактеријата стрептокока од групата Б 
(streptococcus gr. B) не дава симптоми 
кај од 5 до 30 проценти од бремените 
пациентки. Таа прави ризик за појава на 
фебрилна состојба во текот на породу-
вањето и ендометритис (воспаление на 
слузницата на матката) по породување-
то. Тоа е најчеста причина за рана фор-
ма на сепса кај новороденото. Во 90 
проценти од случаите се јавува во први-
те три дена. Во 10 отсто инфекцијата на-
станува по породувањето, затоа профи-
лактичките мерки што се преземаат во 
текот на породувањето не се доволни.  
- Профилактичките мерки подразбира-
ат земање микробиолошки примерок 
помеѓу 35-та и 37-та недела. При пози-
тивен наод кај трудницата се дава те-
рапија во текот на породувањето. Кај 
трудници кај кои има прснат воденик 
повеќе од 18 часа, фебрилна состој-
ба на мајката во текот на породување-
то, заканувачко предвремено породу-
вање пред 37-та гестациска недела, 
висока концентрација на бактерии во 
урогениталниот тракт, претходно роде-
но дете со стрептококна Б-инфекција, 
се ризик-фактори кои бараат задолжи-
телна терапија со антибиотици во те-
кот на породувањето - вели докторот. 

ХЕРПЕС СИМПЛЕКС ВИРУС

За вирусот херпес симплекс (herpes 
simplex virus) дијагнозата се поставу-
ва по пат на анамнеза, со типични кли-
нички знаци и со наод за негово при-
суство, треска, главоболка, изнемош-
теност и мускулна болка. Знак за него-
во присуство е ако во регијата на вул-
вата и цервиксот се присутни типич-
ни знаци на болни, папулозни проме-
ни. Овие симптоми се појавуваат 11 де-
на по примарната инфекција. По неа, 
во организмот се создаваат заштитни 
антитела кај две третини од пациентки-
те. Повторувачките инфекции најчес-
то се појавуваат 4 дена по првичната 
инфекција, со атипични симптоми, а 
локалните промени се незначителни.  
- Доколку се работи за бремена жена 
со примарна, активна генитална инфек-
ција, преносот на новороденото е до 50 

отсто. Поретко се случува транплацен-
тарно пренесување – абортус, или пред-
времно породување. Доколку се рабо-
ти за трудница со рекурентна инфекција, 
преносот кај новороденото е само 1про-
цент. Се препорачува кај пациентките 
со активна инфекција завршувањето на 
бременоста да е со царски рез - објас-
нува д-р Василевски.

ХУМАН ПАПИЛОМА ВИРУС - ХПВ

За хуман папилома вирус - ХПВ 
(human papilloma vurus - HPV), периодот 
на инкубација изнесува од 4 до 2 не-
дели. Дијагнозата се поставува со кол-
поскопија, по пат на земање ПАП-тест, 
со ХПВ-типизација и со хистолошка ана-
лиза. Кај 50-80 проценти од оние кои го 
имаат постои и интраепителијална нео-
плазија (CIN). При породувањето постои 
ризик за пренос на ХПВ-инфекцијата на 
новороденото. Ретко се опишани гени-
тални кондиломи кај новороденото или 
јувенилна ларингопапиломатоза. Пос-
тоењето на генитална ХПВ-лезија не е 
индикација за царски рез.

ТРИХОМОНАС ВАГИНАЛИС

Симптоми за присуство на инфекција 
по трихомонас вагиналис (trichomonas 
vaginalis) се: зголемен жолтозелен флу-
ор, проблеми со мокрењето и болни 
сексуални односи. Кај 30-50 отсто од 
пациентките има слабо изразени или 
некарактеристични симптоми. Симпто-
мите се јавуваат од 4 до 20 дена по кон-
тактот со бактеријата. Дијагнозата се по-
ставува со нативен препарат, со одре-
дување на пеха (рН) на вагината и поја-
ва на мирис на риба. Терапијата е за-
должителна по првото тримесечје и кај 
двата партнери.

КАНДИДА

Инфекцијата со кандида (candida) 
дава типичен, белузлав грутчест се-
крет. Дијагнозата се поставува со на-
од на хифи или бластоспори во нати-
вен препарат. Во бременост, блиску 
до терминот за породување, оваа ин-
фекција се јавува кај 30 отсто од па-
циентките, без симптоми. Присуство-
то на оваа инфекција носи ризик за пе-
ринатален пренос на новороденото.  
- Во 90 проценти е зафатена устата или 
аногениталната регија на новородено-
то. Одделна група се предтермински но-
вородените деца кај кои е можна поја-

ва на сепса. Неонаталниот морбидитет 
може сигнификантно да се намали кај 
мајки третирани со антимикотици. Во 
34-та гестациска недела кај сите бре-
мени жени се потрбни скрининг, култу-
ра и нативен препарат. Локалната ан-
тифугална терапија обично е доволна - 
вели докторот. 

ГЕНИТАЛНА МИКОПЛАЗМА

Филогенетски овој микроорганизам 
(Гениталната микоплазма -mycoplasma) 
се наоѓа помеѓу бактерии и вируси. Пре-
валенцата кај бремени жени без симп-
томи е 50 отсто. Само кај некои случаи 
е присутен патолошки исцедок. Кај ед-
на третина од случаите оваа инфекција 
за време на породувањето може да се 
пренесе од мајка на новородено, неза-
висно од тоа дали постои воспалителна 
промена во гениталната регија.

ИНФЕКЦИЈА НА УРИНАРНИ ПАТИШТА

Околу една третина од пациентките со 
асимптоматска бактериурија во текот 
на бременоста развиваат пиелонефрит. 
Превенцијата се постигнува со редовна 
контрола на урина и соодветен антиби-
отски третман.

 Најчест симптом на 
урогенитална инфекција е 

зголемен вагинален секрет. 
Вагиналната секреција речиси 

секогаш е присутна, но нејзиното 
количество и особина зависат 

од влијанието на хемиски, 
механички или одредени 

патолошки состојби
Др Коста Василевски, гинеколог
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ТРЕТМАН И ЛЕКУВАЊЕ

Ба кте ри ски от ци сти тис нај че сто се 
ле ку ва со ан ти би о ти ци. Кај ин фек ции 
кои се ја ву ва ат прв пат ан ти би от ска-
та те ра пи ја трае од три до се дум де на. 
Кај не комп ли ци ра ни от аку тен ци стит, 
кој во 50 от сто од слу ча и те е са мо о гра-
ни че на бе ниг на ин фек ци ја, пр во мо-
ра да се на пра ви ури но кул ту ра и по-
тоа вед наш да се поч не со ан ти би от-
ска те ра пи ја.

- Те ра пи ја та трае од три до се дум де-
на. По до би е на та ури но кул ту ра, по ан-
ти би о грам е по треб но да се про ве ри 
про пи ша на та те ра пи ја, по ра ди евен-
ту ал ни те про ме ни на ан ти би о ти кот, 
од нос но не го во про дол жу ва ње - ве-
ли д-р Ја не ку.

Ако пр ви от ци стит на па ци ен тот не е 
из ле ку ван, ин фек ци ја та мо же да се по-
вто ри, па ду ри и да пре ми не во комп-
ли ци ран ци сти тис. Тие вос па ле ни ја се 
хе те ро ген збир на кли нич ки син дро ми 
и се раз ли ку ва ат по те ра пи ски от ре-
жим, дол жи на та на ле ку ва ње то и по 
из бо рот на те ра пи ја та. Тоа се нај че-
сто по вто ру вач ки ин фек ции, со исти-
от ин фект изо ли ран пред спро ве ду ва-
ње то на те ра пи ја та, по са мо 2 не де ли 
од за вр шу ва ње то на те ра пи ја та (ре-
лапс), со раз ли чен ин фект (ре ин фек-
ци ја)или, пак, е изо ли ра но исто вре ме-
но при сус тво на два и по ве ќе при чи ни-
те ли. За по вто ру вач ки ци сти ти се сме-
та ат оние кои се ја ву ва ат два или по ве-
ќе па ти за шест ме се ци, или се ја ву ва-
ат три или по ве ќе па ти за ед на го ди на.

Ако се ксу ал но актив ни те же ни зе-
мат ед на до за ан ти би о тик по се ксу ал-
ни от од нос, ве ли до ктор ка та, тоа мо-
же да им ко ри сти. Же ни те во ме но па-
у за, кои се под лож ни на че сти ин фек-
ции за ра ди ни ско то ни во на хор мо нот 
естро ген, по треб но е да ко ри стат и ва-
ги нал ни естро ген ски кре мо ви за олес-
ну ва ње на симп то ми те.

Ци сти тис е ме ди цин ски 
тер мин кој се ко ри сти за 
вос па ле ние на моч ни-
от ме ур. Тоа вос па ле ние 
во нај го ле ма ме ра е пос-

ле ди ца од ба кте ри ска ин фек ци ја и се 
на ре ку ва ин фек ци ја на ури нар ни от 
тракт. Акут ни от ци стит е ед на од нај-
че сти те ин фек ции кај же ни те од 15 до 
50-го диш на во зраст, од нос но во по ло-
во-актив ни от пер и од.

Д-р Ма ри ја Ја не ку, до ктор ка по оп-
шта ме ди ци на во „Ре-Ме ди ка”, об-
јас ну ва де ка ова вос па ле ние спа-
ѓа во гру па та ин фек ции на гор ни-
от ури на рен тракт, нај че сто е пре-
диз ви ка но од ба кте рии кои мо-
же да нав ле зат во ури нар ни от си-
стем пре ку моч ни от ка нал (уре тра-
та) или по ре тко пре ку цир ку ла ци ја та.  
Иа ко по ре тко, ци сти ти сот мо же да се 
ја ви и ка ко ре ак ци ја на ра ди о те ра пи-
ја, при ко ри сте ње на не кои ле ко ви или 
ири тан си (ва ги нал ни спре јо ви, ка те-
три), а мо же да би де и комп ли ка ци ја 
од не кои дру ги за бо лу ва ња. 

Вос па ле ни е то на моч ни от ме ур мо-
же да би де бол но и воз не ми ру вач ко, 
а мо же да ста не се ри о зен здрав ствен 
проб лем ако ин фек ци ја та ги за фа ти и 
бу бре зи те. 

СИМПТОМИ

Мат на ури на, че сто мо кре ње ма-
ли ко ли чес тва де ње и но ќе, отеж на-
то и бол но мо кре ње, ит на по тре ба за 
ури ни ра ње (отеж на то за др жу ва ње на 
ури на та), не при јат на ми риз ба на ури-
на та, крв во ури на та, сто мач на бол ка, 
чув ство на не при јат ност и при ти сок во 
дол ни от дел од сто ма кот, бол ка во гр-
бот и бол ка при кра јот од мо кре ње-
то се симп то ми те за аку тен ци сти тис. 
Си те тие се ја ву ва ат по ра ди на драз ну-
ва ње на слуз ни ца та на моч ни от ме ур.

- Бол ка во гр бот, ви со ка тем пе ра ту-
ра и тре ска, га де ње и по вра ќа ње, ка-
ко и че сто и бол но мо кре ње кое трае 
по дол го од еден ден се ос нов ни зна ци 
за бу бреж на ин фек ци ја, од нос но за-
фа ќа ње на гор ни от ури на рен тракт. Во 
та ков слу чај вед наш тре ба да се по ба-
ра ле кар ска по мош - ве ли д-р Ја не ку.

БАКТЕРИСКА ИНФЕКЦИЈА

Ци сти ти сот нај че сто е ба кте ри ски и 
се ја ву ва ко га ба кте ри ја од над вор ќе 
вле зе во ури нар ни от тракт пре ку уре-
тра та ка де што се нам но жу ва. Раз лич-
ни те ви до ви на ба кте ри ја та еше ри хи-
ја ко ли се нај че сти при чи ни те ли на ба-
кте ри ски от ци сти тис. По нив сле ду ва ат 
клеб си е ла, про те ус ми ра би лис, ен те-
ро ко кус и ста фи ло ко кус са про фи ти кус.

Ба кте ри ска та ин фек ци ја на моч ни от 
ме ур кај же ни те се ја ву ва и ка ко пос ле-
ди ца на се ксу ал на та актив ност, но ду ри 
и се ксу ал но не а ктив ни те же ни се под-
лож ни на ин фек ции на дол ни от ури на-
рен тракт, би деј ќи во нив ни от ге ни та лен 
тракт нај че сто се на о ѓа ат ба кте рии-пре-
диз ви ку ва чи на вос па ле ние на ме у рот.

ИНФЕКЦИЈА НА БУБРЕЗИТЕ 
И КРВ ВО УРИНАТА

Ко га ин фек ци и те на моч ни от ме ур 
не се тре ти ра ат на вре ме и со од вет но 
или во оп што не се тре ти ра ат, то гаш до-
а ѓа до ин фек ци ја на бу бре зи те на ре-
че на пи е ло не фри тис.

Ако тие ин фек ции се че сти, мо жат и 
да ги оште тат бу бре зи те.

- При вос па ле ние на моч ни от ме ур 
мо же да се по ја ви крв во ури на та (хе-
ма ту ри ја). Тоа, всуш ност, е при сус тво 
на ери тро ци ти во ури на та, вид ли ви са-
мо со ми кро скоп. Та ква та по ја ва нај-
че сто се гу би по со од ве тен трет ман, 
но че сто кај ци сти тис пре диз ви кан од 

ба кте рии кр вта во ури на та мо же да се 
ви ди и со го ло око - об јас ну ва на ша та 
со го вор нич ка.

ДИЈАГНОЗА И ТЕСТОВИ

Ако симп то ми те тра ат по ве ќе од 
еден ден, па ци ен тот тре ба што по бр-
зо да се ја ви кај ле кар. Врз ба за на 
тие симп то ми се по ста ву ва ди јаг но-
за та. Ако ин фек ци ја та се ја ву ва прв 
пат, то гаш не се по треб ни до пол ни тел-
ни ис пи ту ва ња, ту ку е до вол но ле ка-
рот да го рас пра ша па ци ен тот за не-
го ви те симп то ми и да ја по твр ди ди-
јаг но за та. Врз ос но ва на симп то ми-
те и анам не стич ки те по да то ци ле ка-
рот од лу чу ва кои те сто ви ќе тре ба да 
се на пра ват. Пр во се пра ват ори ен-
та ци ски те сто ви на ури на та за да се 
про ве ри да ли во неа има ба кте рии и 
по го ле мо ко ли чес тво ле у ко ци ти ка ко 
пос ле ди ца на вос па ле ние на моч ни от 
ме ур. Би деј ќи овие ори ен та ци ски те-
сто ви мо же да би дат лаж но не га тив ни, 
се ко гаш се пра ви и ури но кул ту ра. Со 
тоа се по твр ду ва ат ди јаг но за та, при-
сус тво то на ба кте рии во ури на та и ви-
дот и ко ли чес тво то на ба кте ри ја та во 
еден ми ли ли тар ури на, и врз ба за на 
тоа се про пи шу ва со од ве тен ан ти би-
о тик по ан ти би о грам.

ЦИСТИТИС
воспалениена

мочниотмеур

Вос па ле ни е то на моч ни
от ме ур спа ѓа во гру па
та ин фек ции на гор ни от 
ури на рен тракт, нај че сто 
е пре диз ви ка но од ба кте
рии и мо же да дој де ду ри 
и до оште ту ва ње на бу
бре зи те

Ба кте ри ска та ин фек ци
ја на моч ни от ме ур кај 
же ни те се ја ву ва и ка ко 
пос ле ди ца на се ксу ал
на та актив ност, но овие 
вос па ле ни ја не се ре тки 
ду ри и кај се ксу ал но не а
ктив ни те же ни 
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ЗАШТИТА ОД ПОВТОРНО ВОСПАЛЕНИЕ

За за шти та од по втор на по ја ва на 
акут ни от ци стит од го ле мо зна че ње 
е про фи ла кса та. Ма тич ни от ле кар е 
дол жен да му об јас ни на па ци ен тот 
де ка при по втор но вос па ле ние на 
моч ни от ме ур не кои про ме ни на жи-
вот ни те на ви ки мо жат мно гу да му по-
мог нат да се за шти ти од но ва ин фек-
ци ја. Та кви на ви ки се: пи е ње два и 
по ве ќе ли три во да и теч но сти на ден, 
не за др жу ва ње на ури на та пре дол го 
и мо кре ње на се кои 2-4 ча са, бри-
ше ње то по го ле ма нуж да да би де од 
ва ги на та кон ану сот за да се спре чи 
ши ре ње на на лан та ре ги ја во ва ги-
на та и во уре тра та, по тоа ре дов на хи-

ги е на на уро ге ни тал ни от тракт пред 
и по по лов од нос, праз не ње на моч-
ни от ме ур по по лов од нос што е мож-
но по бр зо, пи е ње во да пред и по по-
лов од нос за од ми ва ње на ба кте ри и-
те, ту ши ра ње на ме сто ба ња ње во ка-
да пол на со во да и да не се но си тес-
на об ле ка на дол ни от дел на те ло то. 
За за шти та кај же ни те тре ба неж но и 
се којд нев но да се мие ко жа та во пре-
де лот на ану сот и ва ги на та, но не со 
гру би и пре ја ки са пу ни, би деј ќи таа 
ре ги ја е мно гу неж на и лес но мо же 
да се вос па ли. Се којд нев но то вне су-
ва ње ви та мин Ц , ка ко и чај или кап-
су ли од брус ни ца, до се га од лич но се 
по ка жа ле во за шти та та од по вто ру-
вач ки ци сти тис.

Па ци ен тот кај ко го се по вто ри
ло вос па ле ни е то на моч ни от 

ме ур тре ба да знае де ка не кои 
про ме ни на жи вот ни те на ви ки 

мо жат мно гу да му по мог нат да 
се за шти ти од но во вос па ле ние

Др Ма ри ја Ја не ку, 
до ктор ка по оп шта ме ди ци на

Пра вил но да ва ње 
ури на за ана ли за

Ма тич ни от ле кар е дол жен да му 
об јас ни на па ци ен тот ка ко пра вил-
но се да ва при ме рок од ури на ко-
ја се пра ќа на ана ли за (ури но кул-
ту ра), ве ли до ктор ка та. Тој при ме-
рок мо ра да би де од пр ва та ури на 
на у тро. Ако па ци ен тот не мо же да 
ја да де пр ва та ури на, то гаш мо ра 
да му се на пом ни де ка мо ра да не 
ури ни ра ба рем три ча са пред да 
оста ви при ме рок за ана ли за. Ури-
на та се оста ва во спе ци јал ни сте-
рил ни ча шки за ури на, на ба ве ни 
во ап те ка, ча шка та се отво ра и не 
се до пи ра вна тре во неа за да не 
се кон та ми ни ра. Пр ви от млаз од 
ури на та се ис пу шта, а вто ри от се 
ури ни ра во ча шка та.

Ка ко да се спра ви ме 
со бол ка та во 
до маш ни ус ло ви?

Уште при пр ви те симп то ми на ин-
фек ци ја мо ра да се по се ти ле кар, 
а за да се спра ви ме со бол ка та во 
до маш ни ус ло ви до де ка не пој де ме 
во ор ди на ци ја, д-р Ја не ку со ве ту ва:

- Ста ве те топ ло еле ктрич но пер-
ни че или тер мо фор со топ ла во да 
во дол ни от дел од сто ма кот за да се 
на ма ли при ти со кот на моч ни от ме-
ур, а со тоа и бол ка та.

- Пиј те мно гу теч но сти, над два ли-
три на ден, а из бег ну вај те ка фе, ал-
ко хол, пи ја ла ци со ко фе ин, ци трус ни 
со ко ви и за чи не та хра на, сѐ до де ка 
ин фек ци ја та не ис чез не, би деј ќи тие 
до пол ни тел но ќе го на драз нат моч-
ни от ме ур, ќе ја зго ле мат бол ка та и 
по ве ќе ќе ви се мо кри.

- Се де те во ка да со топ ла во да 
око лу 15 ми ну ти.

Но ако симп то ми те не се сми рат 
за не кол ку ча са или за еден ден, 
или ако се ра бо ти за че сти и по вто-
ру вач ки ин фек ции, вед наш тре ба 
да се кон сул ти ра ма тич ни от ле кар.

От пор ност на ле ко ви и упат кај спе ци ја лист
Не кои па ци ен ти со те кот на вре ме то мо же ста на ле ре зи стент ни на не кој лек, од нос но кај нив тој лек не дејс тву ва, па 

за тоа ним им се пре по ра чу ва да пра ват кон тро ла на ури но кул ту ра та ед наш ме сеч но, а те ра пи ја та им се спро ве ду ва 
са мо 7-14 де на во акут на со стој ба и тоа стро го по ан ти би о грам, об јас ну ва до ктор ка та.

Ако ин фек ци ја та се по вто ру ва, па ци ен тот за дол жи тел но тре ба да се упа ти на до пол ни тел ни прег ле ди кај спе ци ја лист 
уро лог или кај не фро лог, ка де што се пра ват до пол ни тел ни ис пи ту ва ња, ка ко што е ци сто ско пи ја та. При тој прег лед, со 
ци сто скоп се вле гу ва низ уре тра та во моч ни от ме ур и се иск лу чу ва мож но ста за по сто е ње не ка кви аб нор мал но сти на 
ури нар ни от тракт кои мо же да се при чи на за че сти те ин фек ции.

Освен ба кте ри ски те ци сти ти си, че сти 
се и оние од не ин фе ктив но по тек ло. Ту-
ка спа ѓа ат:

- Ин тер сти ци ја лен ци сти тис - При чи на-
та за ова хро нич но вос па ле ние на моч-
ни от ме ур не е поз на та. Нај че сто се ја ву-
ва кај же ни, ди јаг но за та те шко се по ста-
ву ва, а со тоа и трет ма нот

- Ци сти тис пре диз ви кан од ле ко ви - Нај-
че сти пре диз ви ку ва чи се ле ко ви те што 
се ко ри стат во хе мо те ра пи ја

- Ци сти тис пре диз ви кан од при сус тво 
на ту ѓо те ло - По дол го то ко ри сте ње ка те-
тер до ве ду ва до инф ла ма ци ја (вос па ле-
ни ја) на моч ни от ме ур. Не го во то при сус-
тво пре диз ви ку ва оште ту ва ње на тки во-
то со што се зго ле му ва ри зи кот од по ја ва 
на ба кте ри ска ин фек ци ја

- Хе ми ски ци сти тис - Се ја ву ва ка ко пос-
ле ди ца на ре ак ци ја на не кои хе ми ски со-
стој ки во одре де ни про ду кти (спре јо ви за 
ин тим на упо тре ба) и мо жат да раз ви јат 
алер ги ски тип на ре ак ци ја пре диз ви ку-
вај ќи ин фек ци ја

- Ци сти тис во со став на одре де ни бо ле-
сти или ка ко нив на комп ли ка ци ја - При-
мер кај ди ја бе те сот, кам чи ња во бу бре-
зи те и зго ле ме на про ста та кај ма жи те

Не ин фе ктив но 
вос па ле ние

Пре вен тив ни те ме ди цин ски 
прег ле ди на вра бо те ни те, 
поз на ти ка ко си сте мат ски 
прег ле ди, се об вр ска на 
ра бо то да ва чот во сог лас-

ност со имп ле мен ти ра ње то на европ-
ски те ре гу ла ти ви и За ко нот за без бед-
ност и здрав је при ра бо та. Тие се вр шат 
во ов ла сте на здрав стве на уста но ва од 
об ла ста на ме ди ци на та на труд. Ти мот 
за си сте мат ски прег ле ди на ПЗУ „При-
ма-мед“, дел од „Ре-Ме ди ка“, брои до-
ктор спе ци ја лист по ме ди ци на на труд 
и ме ди цин ска се стра, ко ја има клуч на 
уло га во из вр шу ва ње то на си сте мат ски-
от прег лед. 

- Со про фе си о на лен при стап, се стра та 
е долж на да го спро ве де па ци ен тот и да 

ги на пра ви по треб ни те прег ле ди, врз ос-
но ва на кои по доц на до кто рот по ме ди-
ци на на труд ќе ја оце ни не го ва та ра бот-
на спо соб ност. На ша та уста но ва рас по-
ла га со врв на ме ди цин ска опре ма и со 
тех но ло ги ја со ко ја се из вр шу ва ат нај-
со вре ме ни си сте мат ски прег ле ди, па та-
ка се до би ва ат нај точ ни и нај бр зи ре зул-
та ти - ве ли Са ња Трај ков ска, ме ди цин-
ска се стра. 

Во се кој па кет за си сте мат ски прег лед 
се вклу че ни спи ро ме три ја, ау ди о ме три ја 
и ЕКГ, кои ги пра ви ме ди цин ска та се стра. 
- Пр во па ци ен тот се еви ден ти ра во ам-
бу лант ски от днев ник за си сте мат ски 
прег ле ди, а по тоа се ис пи ту ва бе ло-
дроб на та функ ци ја со одре ду ва ње на 
бе ло дроб ни те во лу ме ни и ка па ци те ти, 
од нос но се пра ви спи ро ме три ја. Важ но 
е па ци ен тот да ги сле ди ин струк ци и те на 
ме ди цин ска та се стра и да со ра бо ту ва, 
за да се до би јат тех нич ки точ ни ре зул та-
ти. По тоа се ис пи ту ва функ ци ја та на се-
ти ло то за слух со по мош на то нал на лу-
ми нар на ау ди о ме три ја, ко ја прет ста ву-
ва со вре ме на и мно гу пре циз на ме то-
да (со фре квен ции на по е ди неч ни то но-
ви 25, 250, 500, 1.000, 2.000, 4.000 и 

8.000 хер ци и ин тен зи тет на то но ви те од 
-20 до 110 де ци бе ли) - ве ли Трај ков ска.  
Ау ди о ме три ско то ис пи ту ва ње се 
вр ши во од дел но при пре ме на ти-
вка ка би на, изо ли ра на од дру ги-
те про сто рии, во ко ја не се слу ша-
ат над во реш ни шу мо ви и бу ча ва.  
- Ис пи ту ва ње то се вр ши на две те уши 
по е ди неч но, што овоз мо жу ва увид во 
кван ти та тив но то и ква ли та тив но то гу бе-
ње на слу хот - об јас ну ва ме ди цин ска-
та се стра.

Еле ктро кар ди о граф ски от на од во ми-
ру ва ње (ЕКГ) прет ста ву ва гра фич ки за-
пис на ср це ва та еле ктрич на актив ност, 
од нос но на про ме ни те на еле ктрич ни от 
по тен ци јал на ни во на ср це ви те кле тки. 
Се сни ма во 12 кон вен ци о нал ни од во ди. 
- На ши те ме ди цин ски се стри се љу без-
ни, то ле рант ни, со вес но се од не су ва ат, 
про фе си о нал но и без пре дра су ди, и ре-
дов но се еду ци ра ат. Струч но из вр ше-
ни те си сте мат ски прег ле ди, ка ко и на-
вре ме но то и бр зо до ста ву ва ње на ре-
зул та ти те од нив ре зул ти ра со зго ле му-
ва ње на бро јот на кли ен ти кои ба ра ат 
овие прег ле ди да се на пра ват ток му во 
на ша та уста но ва - до да ва Трај ков ска.

Про фе си о нал ни 
си сте мат ски прег ле ди 
за бр зи и точ ни ре зул та ти

Уста но ва та рас по ла га со 
врв на ме ди цин ска опре ма 
и со тех но ло ги ја со ко ја се 
из вр шу ва ат нај со вре ме ни 
си сте мат ски прег ле ди, па 
та ка се до би ва ат нај точ ни 
и нај бр зи ре зул та ти

ПРИМА-МЕД

 Со про фе си о на лен при стап, 
се стра та е долж на да го спро
ве де па ци ен тот и да ги на пра

ви по треб ни те прег ле ди, врз 
ос но ва на кои по доц на до кто рот 
по ме ди ци на на труд ќе ја оце ни 

не го ва та ра бот на спо соб ност
Са ња Трај ков ска
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Ра но откри ва ње и 
ит но оде ње на ле кар

Што е важ но за ра но откри ва ње?
За по че ток е по треб но да се би де 

све сен де ка тоа мо же да се слу чи. 
Се ко ја же на тре ба да обр ну ва вни-
ма ние на здрав је то и на изг ле дот 
на сво и те дој ки, и вед наш да се 
кон сул ти ра со до ктор: 

- Ако за бе ле жи про ме на 
на дој ка та или на бра да ви-
ца та, би ло во изг ле дот 
би ло во чув ство то

- Ако има гру тка или за де бе лу-
ва ње во или во бли зи на на дој-
ка та или во па зу ви те

- Ако има бол ка во гра ди те или во бра да ви ци те
- При про ме на во го ле ми на та или во об ли кот на гра ди те или на бра да ви-

ца та или ако има ко жа ко ја се вр ти на го ре во гра ди те
- Ако има чув ство на не при јат ност при до пир на гра ди те или на бра да ви ци те
- Ако има цр ве на или по те че на ко жа на гра ди те или на бра да ви ци те, или 

ко жа што на ли ку ва на ко ра од пор то кал
- Ако за бе ле жи ис це док од бра да ви ци те
Де нес се пре по ра чу ва пра ве ње на сним ка со ма мо граф и кли нич-

ки прег лед на дој ки те на ед на-две го ди ни, поч ну вај ќи од 50-го диш на во-
зраст. Дру ги екс пер ти и ор га ни за ции, пак, пре по ра чу ва ат за поч ну ва ње 
на прег ле ди со ма мо граф во по че то кот на сво ја та 40-та го ди на од жи во-
тот. Збо ру вај те со ва ши от ле кар за да се утвр ди нај до бри от план за вас. 
 

КА
М
ПА

Њ
А 100%

ПОДДРШКА
вобитката
соракот
надојката

Во овој број на „Ре ви та“,  
д-р Ни но Ва сев, ра ди о ло-
шки он ко лог на Кли ни ка-
та за ра ди о те ра пи ја и он-
ко ло ги ја, збо ру ва за ра но-

то откри ва ње на бо ле ста и неј зи но ле-
ку ва ње.

Ве ли те не по стои пре вен ци ја од рак на 
дој ка. Кој е то гаш спа сот од оваа бо лест?

- Ви сти на та е де ка на уч ни ци те сѐ 
уште не зна ат што пре диз ви ку ва рак 
на дој ка, са мо де ка одре де ни фа кто-
ри, ка ко што се де бе ли на та или пи е-
ње прем но гу ал ко хол, мо же да го зго-
ле мат ри зи кот од до би ва ње рак на дој-
ка. Се пак, но ви те истра жу ва ња го рас-
вет лу ва ат она што го пра ви вра ќа ње то 
на ра кот (по втор но по ја ву ва ње), но во 
од нос на на ста ну ва ње на ра кот при чи-
на та сѐ уште не е поз на та. Зна чи, пре-
вен ци ја ка ко та ква не по стои, по ве ќе 
би ка жал де ка прет паз ли во ста и на-
вре ме но то оде ње на ле кар кој се ба-
ви со тоа, ка ко и ехо прег ле дот и ма мо-
гра фи ја та, се бит ни де ло ви од це ли на-
та ко ја се ви ка ра но откри ва ње на ра-
кот на дој ка та.

Кои се ри зич ни гру пи?
- Мис ле ње то де ка не сте во опас ност 

за тоа што не ма исто ри ја на рак на дој-
ка во ва ше то се мејс тво мо же да би де 
по греш но. Са мо 5-10 от сто од слу ча и-

те се по ра ди де фект на ге ни те од рак 
на дој ка БРЦА1 и БРЦА2. Спо ред Аме-
ри кан ско то здру же ние за рак, кај мно-
гу од же ни те кои има ат рак на дој ка, а 
па тем има ат и се меј на исто ри ја со рак 
на дој ка, ова за бо лу ва ње не се дол жи 
на спе ци фич ни ге нет ски му та ции ту ку 

на ком би на ци ја та од жи вот ни фа кто ри 
и ге нет ски чув стви тел но сти.

Ка ко нај ус пеш но се ле ку ва, т.е. тре ти-
ра ра кот на дој ка?

- Ле ку ва ње то на ра кот на дој ка та е 
сѐ по ус пеш но со нај со вре ме ни те ме то-
ди на хи рур ги ја та, со иден ти фи ка ци ја и 
кла си фи ци ра ње на ту мо ри те од па то ло-
зи те, ка ко и со нај со вре ме ни те ме то ди 
на ра ди о те ра пи ја та, хор мо но те ра пи ја-
та, иму но те ра пи ја та и хе мо те ра пи ја та. 
Мно гу ми е дра го што во Ма ке до ни ја 
си те тие се до стап ни за се ко го.

Што збо ру ва ва ше то искус тво, да ли ра-
кот е из ле чив?

- Не ма не из ле чи ва бо лест, по стои 
са мо не из ле чив па ци ент, ве ли ед на 
му дрост.

Се пак, ин ди ви ду а ли зи ра ње то на 
трет ма нот на се кој па ци ент од дел но 
е клу чот за по ус пеш но ле ку ва ње на 
оваа бо лест. Ако ра но то откри ва ње би-
де на по ви со ко ни во, со на вре ме но 
за поч ну ва ње со те ра пи ја и со од вет на 
под го тве ност на па ци ен тот за си те тие 
иску ше ни ја, ус пе хот на ле ку ва ње то и 
из ле ку ва ње то ќе би де уште по ви сок.

Соиндивидуалентретман
ПРОТИВРАКНАДОЈКАТА

Д-Р НИ НО ВА СЕВ, РА ДИ О ЛО ШКИ ОН КО ЛОГ 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 „РеМе ди
ка“, ка ко и од дру ги 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 
што сле ду ва ат со ова за бо
лу ва ње, но и мож но сти те 
за пра вил но ле ку ва ње на 
па ци ен ти те да ги одр жу ва ат 
це ла го ди на

Не ма не из ле чи ва бо лест, 
по стои са мо не из ле чив  
па ци ент, ве ли ед на му дрост

Ако ра но то откри ва ње би
де на по ви со ко ни во, со 
на вре ме но за поч ну ва ње 
со те ра пи ја и со од вет на 
под го тве ност на па ци ен
тот за си те тие иску ше ни ја, 
ус пе хот на ле ку ва ње то и 
из ле ку ва ње то ќе би де уште 
по ви сок
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вр вот до пред вле зот на ср це то и се 
по вр зу ва со пор тот пре ку ко не кто рот 
за ка те те рот, кој пра ви иде а лен спој 
по ме ѓу пор тот и ка те те рот.

КОГА СЕ КОРИСТИ СИСТЕМОТ?

Спо ред д-р Кр стев ски и д-р Сто ја нов-
ска, по сто јат по ве ќе ин ди ка ции за по-
ста ву ва ње на Порт-а-кат си сте мот:

1. То тал на па рен те рал на ис хра на 
(ТРН) кај па ци ен ти кои по долг пер и од 
не мо жат да се хра нат.

2. Хе мо те ра пи ја кај па ци ен ти во 
трет ман на кар ци но ми и дру ги те шки 
за бо лу ва ња. Ле ко ви те што се да ва ат 
при хе мо те ра пи ја та че сто се то ксич-
ни и кон цен три ра ни, па ги оште ту ва-
ат ко жа та, крв ни те са до ви и му ску ли-
те на ме сто то на ап ли ка ци ја. Вне су ва-
ње то ле ко ви пре ку Порт-а-кат си сте-
мот овоз мо жу ва брз и ефи ка сен до-
тур на ле ко ви те низ це ли от ор га ни зам.

3. Ап ли ка ци ја на ко а гу ла ци ски фа-
кто ри кај па ци ен ти со те шки фор ми 
на хе мо фи ли ја.

4. Ап ли ка ци ја на ан ти би о ти ци кај па-
ци ен ти кои има ат по тре ба од че ста и 
дол го трај на те ра пи ја, на при мер бол-
ни со брон хи е кта зии или при ци стич-
на фи бро за.

5. Ад ми ни стра ци ја на анал ге ти ци 
кај па ци ен ти со хро нич ни бол ки.

6. Ла бо ра то ри ски ана ли зи на крв за 
кои мо ра че сто да се зе ма ат при ме-
ро ци крв

ПОСТАВУВАЊЕ

Ме то да та на имп лан та ци ја или по-
ста ву ва ње на порт-а-кат си сте мот е 
без бол на хи рур шка про це ду ра и се 
пра ви под ло кал на ане сте зи ја, а па-
ци ен тот, по по тре ба, е са мо лес но се-
ди ран.

- Ин тер вен ци ја та ја пра ви тим од 
ане сте зи о лог и хи рург. Пр во се по ста-
ву ва ка те те рот, нај че сто пре ку субк ла-
ви јал на та или ју гу лар на ве на, под клуч-
на та ко ска или вра тот. По ле ка се вов-
ле ку ва сѐ до де ка вр вот не стиг не пред 
дес на та пре тко мо ра на ср це то. По тоа 
се пра ви спе ци ја лен ту нел под ко жа та, 
нај че сто од дес на та стра на на град ни-
от кош, не кол ку сан ти ме три под клуч-
на та ко ска, во кој се по ста ву ва пор тот 
и се по вр зу ва со ка те те рот. Се про ве-
ру ва не го ва та функ ци ја не кол ку па ти 
пред да се за тво ри опе ра тив на та ра-
на - об јас ну ва ат д-р Кр стев ски и д-р 

Сто ја нов ска.
По за вр шу ва ње то на ин тер вен ци-

ја та, па ци ен тот се наб љу ду ва не кол ку 
ча са и се пра ви ренд ген ска кон тро ла 
на вр вот на ка те те рот и по лож ба та на 
пор тот, по што се пу шта до ма. Отка-
ко по не кол ку де на ќе за рас не ра на-
та се чув ству ва са мо ма ло из диг ну ва-
ње над ко жа та.

За ра ди спе ци фич но ста на ме то да та, 
об јас ну ва ат на ши те со го вор ни ци, се-
кој па ци ент до би ва кар тич ка за иден-
ти фи ка ци ја на ви дот на пор тот, ме сто-
то на имп лан та ци ја, го ле ми на та на ка-
те те рот и на чи нот на одр жу ва ње.

ПРЕДНОСТИ

На ши те со го вор ни ци ве лат де ка 
овој си стем има ни за пред но сти пред 
стан дард ни те про це ду ри:

1. Се на ма лу ва тра у ма та од по сто-
ја но боц ка ње на пер и фер ни те ве ни.

2. Се олес ну ва че сто то зе ма ње крв 
за раз лич ни ви до ви ла бо ра то ри ски 
ис ле ду ва ња за вре ме на трет ма нот.

3. Се на ма лу ва ри зи кот од по сто ја но 
оште ту ва ње на крв ни те са до ви, мож-
ни ин фек ции и вос па ле ни ја на ме сто-

то на боц ка ње.
4. Се на ма лу ва ри зи кот од кр ва ве-

ње кај па ци ен ти со хе мо фи ли ја или со 
ни зок број тром бо ци ти.

5. Мо же исто вре ме но да се да ва ат 
по ве ќе ви до ви ле ко ви.

6. Кај одре ден тип хе мо те ра пи ја, 
што се да ва кон ти ну и ра но, па ци ен-
ти те мо жат да ја при ма ат во до маш-
ни ус ло ви, на ме сто дол го вре ме да се 
во бол ни ца.

7. Со пра вил на не га пор тот мо же да 
оста не во функ ци ја и до ед на го ди на, 
ако трет ма нот тре ба да се по вто ри.

СТАВАЊЕ ЛЕКОВИ И 
ТЕЧНОСТИ ПРЕКУ СИСТЕМОТ

Штом пор тот е имп лан ти ран ле ка ри-
те мо же да го ко ри стат за ап ли ка ци ја 
на теч но сти и ле карс тва, ка ко и за зе-
ма ње крв за ана ли зи.

На ши те со го вор ни ци наг ла су ва ат 
де ка прет ход но мо ра стро го да се по-
чи ту ва про то ко лот за де зин фек ци ја на 
ко жа та над пор тот, пре ку ко ја со спе ци-
јал ни иг ли се про бо ду ва ко жа та, вер-
ти кал но, без из ви тку ва ње или пре сви-
тку ва ње ко га ве ќе е ста ве на во пор тот. 

- Се вле гу ва со вр вот на иг ла та во 
пор тот, се про ве ру ва про од но ста со 
ас пи ра ци ја на крв и по тоа се вне су-
ва ат ле карс тва или ин фу зи ја. Тие те-
чат од ко мо ра та на пор тот низ ка те-
те рот во го ле ми те ве ни во пред вор-
је то на ср це то, ка де што по ра ди го ле-
ми от до ток бр зо се раз ре ду ва ат и не 
пра ват ири та ци ја ка ко што се слу чу-
ва со пер и фер ни те ве ни - об јас ну ва 
д-р Кр стев ски.

ОДРЖУВАЊЕ И ГРИЖА

По ме ѓу се ко ја ап ли ка ци ја за пор тот 
е по треб на ми ни мал на гри жа, би деј ќи 
е це лос но за шти тен по ткож но. Штом 
ра на та е за рас на та, па ци ен тот мо же 
да се ба ња без огра ни чу ва ња.

- На ши от тим да ва спе ци јал ни ин-
струк ции за не га и гри жа на ме сто то и 
пор тот. По се ко ја ап ли ка ци ја, на кра јот 
пор тот мо ра да се из мие со фи зи о ло-
шки рас твор, а по тоа со хе па ри ни зи-
ран рас твор, кој спре чу ва да се соз да-
дат ко а гу лу ми кои би го за тво ри ле ка-
те те рот. Из ми ва ње то тре ба да се пра-
ви се кој пат ко га ќе се ко ри сти пор тот, 
а ако не се ко ри сти по дол го вре ме, мо-
ра да се из мие ба рем ед наш ме сеч но 
- ве ли д-р Сто ја нов ска.

За пор тот е по треб на ми ни мал
на гри жа, би деј ќи е це лос но за
шти тен по ткож но, а на ши от тим 
да ва спе ци јал ни ин струк ции за 

не га и гри жа за не го
Др Лил ја на Сто ја нов ска, 

хи рург

При дол го тра ен трет ман 
кај не кои ви до ви за бо лу-
ва ња, на здрав стве ни от 
тим му е по тре бен со од-
ве тен ин тра вен ски при-

стап кај па ци ен ти те за да ва ње хе мо-
те ра пи ја, ан ти би о ти ци или ин тра вен-
ски теч но сти, че сто зе ма ње крв за ис-
пи ту ва ње... За што по ма ла тра у ма на 
па ци ен ти те во та кви слу чаи, ле ка ри-
те пре по ра чу ва ат по ста ву ва ње спе ци-
ја лен порт-а-кат си стем, кој пре ста ву-
ва имп лан ти би лен вен ски при стап или 
скра те но имп лан ти ран порт по ста вен 
комп лет но под ко жа та на ме ста кои се 
лес но при стап ни, ка ко што е на гра ди-
те или на ра ка та.

За овој си стем, не го во то функ ци о ни-
ра ње и ефи кас ност, ка ко и за не го ва та 
при ме на во „Ре-Ме ди ка“ об јас ну ва ат 
ане сте зи о ло гот д-р Звон ко Кр стев ски 
и хи рур гот д-р Лил ја на Сто ја нов ска.

КОМПОНЕНТИ

Порт-а-кат си сте мот се со стои од 
порт, ка те тер и ко не ктор.

Пор тот е ма ла ко мо ра изра бо те на 
од ти та ни ум или од цвр ста пла сти ка, 
од го ре за тво ре на со де бел слој спе-
ци ја лен си ли кон пре ку кој се ста ва ат 
ле карс тва та или теч но сти те и кој из-
др жу ва и до 1.000 боц ка ња. По сто-
јат и Порт-а-кат си сте ми со ка те три со 
два или три лу ме ни, кои овоз мо жу ва-
ат исто вре ме но да ва ње по ве ќе ле ко-
ви, ка ко на при мер при трет ман кај па-
ци ен ти со трансп лан та ци ја на ко ске-
на ср це ви на.

Ка те те рот е тен ка фле кси бил на це-
вка на пра ве на од по ли у ре тан, ко ја се 
по ста ву ва во не ко ја го ле ма ве на со 

Спасзавените,
олеснувањеза
пациентите

ИМП ЛАН ТА ЦИ ЈА НА PORT-A-CATH СИ СТЕ МИ

За што по ма ла тра у ма кај 
па ци ен ти те кои се под дол
го тра ен трет ман и кај кои е 
по тре бен чест ин тра вен ски 
при стап, во „РеМе ди ка“ се 
ко ри сти спе ци ја лен си стем 
на ре чен портакат
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МОЖНИ КОМПЛИКАЦИИ

Комп ли ка ци и те се ре тки до кол ку се 
за па зу ва ат упат ства та за ко ри сте ње и 
одр жу ва ње на пор тот. Спо ред на ши те 
со го вор ни ци, нај че сти мож ни комп ли-
ка ции се:  

- Ин фек ци ја на ме сто то на по ста ву-
ва ње, до кол ку не се за па зу ва про то-
ко лот за де зин фек ци ја на ко жа та пред 
ап ли ка ци ја   

- Ко а гу лум кој ќе го за тво ри ка те те-
рот, со опас ност од ем бо ли за ци ја при 
ко ри сте ње та ков ка те тер

- Кај де ца та, со те кот на рас те ње то, 
ка те те рот ста ну ва по кра ток и из ле гу-
ва од ве на та по ра ди што мо ра по втор-
но да се по ста ви

- Сви тку ва ње или из ме сту ва ње на 
ка те те рот, со што исти от ве ќе не мо-
же да се ко ри сти

- Пне у мо то ра ксот е мош не ре док и 
мо же да се ја ви во 1 от сто при по ста-
ву ва ње

Ток му по ра ди ко рис но ста од имп-
лан та ци ја на си сте мот за па ци ен ти те, 
во „Ре-Ме ди ка“ ти мот ги по ста ву ва ве-
ќе не кол ку го ди ни. 

Пор тот е во го ле ма пред ност 
пред стан дард ни те ме то ди, 

и штом е имп лан ти ран 
ле ка ри те мо же да го ко ри стат 

за ап ли ка ци ја на теч но сти и 
ле карс тва, ка ко и за зе ма ње 

крв за ана ли зи
Др Звон ко Кр стев ски, 

ане сте зи о лог
Мајчиното млеко е неза-

менливо и е идеална 
храна за секое ново-
родено дете. Но про-
цесот на започнување 

и одржување на доењето воопшто не 
е лесен ниту за мајката ниту за дете-
то. Стекнување на оваа нова вешти-
на често бара стручна помош и под-
дршка, почнувајќи од породилиште-
то, а потоа преку патронажната служ-
ба и матичниот лекар-педијатар, ве-
ли прим. д-р Марина Поп Лазарова, 
шефица на одделот за педијатрија 
и неонатологија во „Ре-Медика“.  
- Мора да се спомене и поддршката 
од целото семејство кое учествува во 
грижата за породената мајка-доилка 
и за новороденото дете. Најчесто про-
блемите со доењето се јавуваат во те-
кот на првите неколку недели. Докол-
ку тие се надминат успешно, вооби-
чаено доењето продолжува успешно. 
Од искуството во „Ре-Медика“, морам 
да нагласам дека 88 отсто од мајките 
продолжуваат да дојат по првиот ме-
сец од раѓањето на бебето, а околу 70 
проценти по шестиот месец, што е на-
вистина висок процент - вели д-р Поп 
Лазарова.

Доењето и работата можат да одат 
заедно, а почеток на работа не мора 
да значи и крај за доењето. Токму ова 
е пораката на овогодишната Глобал-
на недела на доењето, која се одбеле-
жа од 1 до 7 август, а е организирана 
од НВО „Матрона“, центар за промо-
ција на здравје и човекови права, а во 
која се вклучи и „Ре-Медика“. Постојат 

многу начини да се продолжи со до-
ење и по започнување со работа, но 
е потребна поддршка од општеството 
и од работодавците. Поддршката зна-
чи соодветни простории во кои мајка-
та може да го надои своето дете или да 
се измолзе и да го складира млекото.

- Земајќи предвид дека мајките кај 
нас сакаат да дојат, треба да се на-
прават напори за да им се помогне 
во оваа насока. На тој начин ќе имаме 
поздрави деца (докажано е дека дое-
ните деца помалку се разболуваат), а 
мајките ќе бидат поредовни на рабо-
та, што е важно и за работодавците. 
„Медела“ изложи цела палета произ-
води со кои на вработените мајки им 
се помага во измолзувањето (брзо и 
ефикасно) и складирањето (замрзну-
вањето) на мајчиното млеко - вели д-р 
Поп Лазарова.

Глобалната недела на доењето бе-
ше одбележана со серија едукативни 
предавања и практични работилни-

ци поврзани со доењето, со кои беше 
пренесена пораката надвор од здрав-
ствените институции во јавноста. Се 
разговараше и за актуелната состој-
ба и перспективите за унапредување 
на доењето во Република Македонија, 
како и за перспективите за отворање 
банка за хумано млеко, за улогата на 
породилиштата, гинекологот и неона-
тологот во иницијација на доењето, 
на превентивниот тим и патронажна-
та сестра во одржувањето на доењето.

Исто така, јавно се повика на зголе-
мување на свесноста за важноста и 
придобивките од доењето, порака која 
треба да се пренесе надвор од болни-
ците и од родилните сали до широката 
јавност и не само до идните родители 
и семејствата со новородени, но и до 
целото општество и младите луѓе, за-
ради тоа што сите мора да ја разберат 
важноста на доењето и да помогнат во 
зголемување на процентот на доење 
и создавање услови за тоа.

Доењето и работата можат 
да одат заедно, а почеток 
на работа не мора да значи 
и крај за доењето

ГЛОБАЛНА НЕДЕЛА НА ДОЕЊЕТО

Ништо не може да го 
замени мајчиното млеко
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мош ни ис пи ту ва ња, кои се во до ме нот 
на ра ди о ло ги ја та и вклу чу ва ат ин тер-
вент ни про це ду ри - би оп сии, комп ју-
тер ска то мо гра фи ја, маг нет на ре зо-
нан са.

- Па то ло шки те про ме ни на ти ро ид-
на та жлез да, во за вис ност од оп фа ќа-
ње то на жлез да та, се де лат на ди фуз ни 
и на но дус ни. Во о би ча е но, ди фуз но то 
зго ле му ва ње на жлез да та се оз на чу ва 
со по и мот стру ма, кај на ро дот поз на то 
ка ко гу ша вост и по драз би ра зго ле му-
ва ње на жлез де ни от па рен хим од хи-
перп ла стич ни про ме ни. Дру ги ди фуз-
ни про ме ни мо же да се по ја ват по ра-
ди вос па ли тел ни про це си кои мо же да 
се акут ни, су ба кут ни, авто и му ни. Фо-
кал ни те про ме ни во ти ро ид на та жлез-
да мо же да се ја ват по ра ди по сто е ње 
на ци стич ни про ме ни (обич ни или хе-
мо ра гич ни, ко ло ид ни), бе ниг ни ту мор-
ски про ме ни (аде но ми, но дус на стру-
ма) или по ра ди ма лиг ни бо ле сти - кар-
ци ном - об јас ну ва д-р Пе та нов ска.

Си те овие ди јаг но стич ки по стап ки 
се из ве ду ва ат и кај опе ри ра ни па ци-
ен ти (по ра ди стру ма или кар ци ном) по 
пре по ра ка на хи рур гот.

На ша пре по ра ка е де ка мо ра 
да се иско ри стат си те по треб

ни ди јаг но стич ки про це ду ри 
за да се дој де до ви стин ска та 

ди јаг но за на ви де ни про ме ни 
и иск лу чу ва ње или до ка жу ва ње 

на кар ци ном
Др На де Пе та нов ска, 

ра ди о лог

Стру ма, од нос но гу ша вост е 
мно гу че ста бо лест во на-
ша та по пу ла ци ја и по ра ди 
тоа тре ба на вре ме да би-
де откри е на, кон тро ли ра-

на и со од вет но тре ти ра на. Во о би ча-
е но то сфа ќа ње де ка се ра бо ти за бо-
лест ко ја не е те шка че сто до ве ду ва 
до тоа па ци ен ти те да не ан га жи ра ат 
до вол но во со од вет на ди јаг но сти ка и 
те ра пи ја на бо ле ста. За не ма ру ва ње-
то, пак, на тоа де ка во не кој од јаз ли-
те мо же да се крие и ма лиг но за бо лу-
ва ње, об јас ну ва д-р На де Пе та нов ска, 
ра ди о лог во „Ре-Ме ди ка“, до ве ду ва до 
доц но откри ва ње на евен ту ал но раз-
ви ен кар ци ном. 

- За тоа на ша пре по ра ка е де ка мо-
ра да се иско ри стат си те по треб ни ди-
јаг но стич ки про це ду ри за да се дој-
де до ви стин ска та ди јаг но за на ви-
де ни про ме ни и иск лу чу ва ње или до-
ка жу ва ње на кар ци ном - ве ли таа. 
Во „Ре-Ме ди ка“ се из ве ду ва ат комп-
лет на ра ди о ло шка и ла бо ра то ри ска 
ди јаг но сти ка, ка ко и хи рур шки за фа-
ти на бо ле сти те на ти ро ид на та жлез да.

За да се ди јаг но сти ци ра ат бр зо, 
ефект но и точ но бо ле сти те на ти ро ид-
на та жлез да, по треб но е да се спро ве-
де одре ден ди јаг но стич ки ал го ри там, 
кој се ко гаш поч ну ва со цел на анам-
не за (раз го вор со па ци ен тот), кли нич-
ки прег лед со пал па ци ја(на пи пу ва ње) 
на жлез да та, по тоа се ле ктив ни ла бо-
ра то ри ски ана ли зи за одре ду ва ње на 
ти ро ид ни от хор мон ски ста тус и ехо то-
мо граф ски прег лед. Се кое до би е но от-
ста пу ва ње од нор ма ла та ба ра по на та-

Ти ро ид на та жлез да е жлез да со вна треш но ла че ње сме сте на во дол ни от 
пре ден дел од вра тот, гра де на од два ре зе ни спо е ни со тки вен мост, што 
ѝ да ва изг лед на бу ква та Н. Цен трал но е сме стен душ ни кот, а до неј зи ни те 
над во реш ни ра бо ви се про те га ат го ле ми те крв ни са до ви на вра тот. Во 
„РеМе ди ка“ се из ве ду ва ат комп лет на ра ди о ло шка и ла бо ра то ри ска ди
јаг но сти ка, ка ко и хи рур шки за фа ти на бо ле сти те на ти ро ид на та жлез да
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За да се ди јаг но сти ци ра ат бр зо, ефект но и точ но бо ле сти те на ти ро ид на та жлез
да тре ба да се спро ве де одре ден ди јаг но стич ки ал го ри там, кој се ко гаш поч ну ва 

со раз го вор со па ци ен тот, кли нич ки прег лед со на пи пу ва ње на жлез да та, се ле
ктив ни ла бо ра то ри ски ана ли зи за одре ду ва ње на ти ро ид ни от хор мон ски ста тус 

и ехопрег лед. Се кое до би е но от ста пу ва ње од нор ма ла та ба ра по на та мош ни 
ис пи ту ва ња, кои се во до ме нот на ра ди о ло ги ја та и вклу чу ва ат ин тер вент ни про

це ду ри  би оп сии, комп ју тер ска то мо гра фи ја, маг нет на ре зо нан са

Ко га се ко ри стат комп ју тер ска то мо гра фи ја и 
маг нет на ре зо нан са?

Комп ју тер ска то мо гра фи ја и маг нет на ре зо нан са се пра ват нај че сто во слу-
чај на откри ен кар ци ном на ти ро ид на та жлез да, за це ло сен при каз на врат-
на та ре ги ја и откри ва ње на евен ту ал ни ло кал ни ме та ста зи или кај про ме ни 
од ти ро ид на та жлез да кои се про те га ат зад град на та ко ска и кои по ра ди тоа 
не се до стап ни за ул траз ву чен прег лед.

Ехопрег лед  
на ти ро и да та

Пр вич ни от, нај ед но ста вен и ап-
со лут но не ште тен ра ди о ло шки ме-
тод на ис пи ту ва ње е ехо то мо граф-
ски от (ул траз вуч ни от) прег лед. Со 
ехо-прег лед про ме ни те се при ка-
жу ва ат раз лич ни по ехо ге ност од 
пре о ста на то то здра во тки во. 

- Нај че ста та, но доз на стру ма 
(јаз ле ста гу ша) глав но се при ка-
жу ва со хо мо ге ни ја зол ни про ме-
ни со јас но огра ни чу ва ње - ве ли 
д-р Пе та нов ска.

Про ме ни те мо же и да се хе те ро-
ге ни - ме ша ни раз лич ни тки ва кои 
да ва ат раз лич на сли ка, нај че сто 
се сре ќа ва ат кај ко ло ид но тки вен 
но дус со пре од кон ци стич ни фор-
ми и мо же да би дат мно гу слич ни 
со при ка зот на ма лиг ни ту мо ри на 
ти ро ид на та жлез да.

- И јас но ста на гра ни ци те на ви-
де на та про ме на ни да ва ди фе рен-
ци ја ци ја ме ѓу ма лиг ни те и бе ниг-
ни те про ме ни. Че сто па ти ти ро ид-
на та жлез да мо же да се при ка же 
во це лост т.е. ди фуз но про ме не-
та, и тоа е нај че сто кај вос па ли тел-
ни те про ме ни.Ти ро ид на та жлез да 
е ор ган со бо га та ва ску ла ри за ци-
ја (кр вос наб ду ва ње), та ка што ул-
траз вуч на та ди јаг но сти ка на неј-
зи ни те про ме ни за дол жи тел но се 
на до пол ну ва со доп лер ски от прег-
лед, со кој се при ка жу ва ат крв ни-
те са до ви во про ме на та и око лу 
неа, ка ко и бр зи на та на про то кот 
во нив, а со тоа се до би ва ат и по-
пре циз ни по да то ци за при ро да-
та на про ме на та -ве ли д-р Пе та-
нов ска.

Со ул траз вуч ни от прег лед се оп-
фа те ни и па ра ти ро ид ни те жлез-
ди, кои се на о ѓа ат во не по сред-
на бли зи на на ти ро ид на та жлез-
да, ка ко и окол ни те стру кту ри на 
вра тот, кои мо же да би дат за фа-
те ни од про це сот во ти ро и де а та, 
ка ко и де тек ци ја на на го ле ме-
ни лимф ни јаз ли во тој пре дел.  

Ин тер вент ни ди јаг но стич ки про це ду ри
Се ко ја про ме на на ти ро ид на та жлез да за дол жи тел но тре ба да се ис пи та 

ци то ло шки. Тоа по драз би ра тен ко иг ле на би оп си ја, ко ја ја из ве ду ва ра ди-
о ло гот, се ко гаш под кон тро ла на ул траз вук. Со неа се зе ма ма те ри јал точ-
но од ме сто то кое е сом ни тел но при прег ле дот со ул тра вук. Про це ду ра та е 
без бол на, ап со лут но без бед на и атра у мат ска.
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Крај не прег лед ни те на са ди 
со ви но ва ло за, на еден 
час во зе ње од Скоп је, е 
ме сто то ка де што се спо ју-
ва ат тра ди ци ја та и мо дер-

но то, умеш но ста на вин ски от за на ет и 
топ ло то го сто примс тво, врв но то ку ли-
нарс тво и нај со вре ме ни те стан дар ди. 
Ту ка е ви нар ни ца та „Сто би“, по ста ве-
на на ме сто то кое ги спо ју ва Ме ди те-
ра нот и Бал ка нот, на па тот на ан тич ки-
те ле гии и сред но ве ков ни те кр сто нос-
ци, на па тот кој во дел до нај го ле ми от 
ма ке дон ски ан тич ки град во овој дел, 
Сто би. Мо дер но из диг на та ка ко све-
док на ево лу ци ја та на вин ска та тра ди-
ци ја на овие про сто ри, таа е нај ве ро-
до стој ни от рас ка жу вач на нај у ба ва та 

вин ска при каз на во ре ги о нот.
При каз на та поч ну ва уште пред са ми-

те пор ти. Пол на со исто ри ја и тра ди ци-
ја, со љу бов, умеш ност и по све те ност, 
со мо дер ни до стиг ну ва ња и жар кои по 
којз нае кол ку па ти ќе го на те ра ат на мер-
ни кот да се вра ти пак ту ка. Во „Сто би“.

ВИНСКИ ТУРИ

Вра ти те на ви нар ни ца та се се ко гаш 
отво ре ни и за на мер ни ци и за гур ма ни, 
за ту ри сти жел ни да на у чат по ве ќе за до-
бро то ви но, за љу бо пит ни те, и за ор га-
ни зи ра ни гру пи и за по е дин ци. За си те 
нив е отво ре но ме сто то ка де што се жи-
вее но ва та вин ска при каз на.

Ви нар ни ца та рас по ла га со про стор за 
се ка ков вид на ста ни. ВИП-са ло нот има 
ка па ци тет од 75 ли ца, ено те ка та од 60, 
а во ре сто ра нот со те ра са та мо жат да 
ужи ва ат 180 лу ѓе. Нај но во е спе ци јал-
но ди зај ни ра ни от ша тор со отво ре на, 
а се пак ин тим на, по вр ши на од 1.200 
ква драт ни ме три, на ме нет за на ста ни 
на кои мо жат да при сус тву ва ат 400 го-
сти, ка ко што се свад бе ни ве сел би, до-
се га ор га ни зи ра ни де се ти на па ти. „Сто-
би“ овоз мо жу ва и ко ри сте ње на кан це-
ла рии и по ма ли са ли за со ста но ци, а за 
си те по се ти те ли се обез бе де ни пар кинг 
и бесп ла тен ин тер нет. Дел од по ну да та 
се и вин ски те ту ри, а ти мот на ви нар ни-
ца та има скро е но две по ну ди на ме не ти 
за ви стин ски те вин ски сла до страс ни ци.

На ор га ни зи ра ни те по се ти за вин ски 
ту ри зам пре ку аген ци и те, во „Сто би“ им 
се ну дат не кол ку ви да ту ри.

Кул тур на та ту ра поч ну ва од ар хе о ло-
шки от ло ка ли тет Сто би, би деј ќи, ка ко 
што ве лат во ви нар ни ца та, за се кој по-
се ти тел да ја раз бе ре при каз на та, тре-
ба да се поч не од пра по че то кот. От та му 
се про дол жу ва со про ше тка низ дел од 
ло зо ви те на са ди кои се на по вр ши на 
од 600 хе кта ри и по тоа, во за вис ност 
од жел би те и мож но сти те на го сти те, ту-
ра та про дол жу ва со ру чек.

Вин ска та ту ра оп фа ќа разг ле ду ва ње 
низ ви нар ни ца та, об јас ну ва ња за ви на-
та и про це сот на про из водс тво во ба рик-
виз ба та, ма ла еду ка ци ја на го сти те, де-
гу ста ци ја и ру чек.

Вин ска та ту ра во „Сто би“ трае 90 ми-
ну ти, со стру чен во дич се разг ле ду ва ви-
нар ни ца та и се де гу сти ра ат че ти ри од 
нај до бри те ви на со со од вет на за ку ска. 
Дру га та по ну да е Его га стро ном ска та ту-
ра, и таа е по оп шир на и трае два ча са, 
а по се ти те ли те ја дат врв ни ма ке дон ски 
де ли ка те си и ку ли нар ски ре мек-де ла, во 

ком би на ци ја со нај екск лу зив ни ви на.
- Ва кви ту ри ор га ни зи ра ме и за са мо 

еден го стин и за го ле ми гру пи ту ри сти. 
По дед на кво вни ма ние се по све ту ва и 
на гру па од 60 ту ри сти и на еден по се ти-
тел. Си те кел не ри во ре сто ра нот се врв-
но обу че ни за де гу ста ци ја и за во де ње 
на ор га ни зи ра ни те ту ри - ве ли Или ја Ѓор-
ги ев, ме на џер за ту ри зам и уго сти телс-
тво на ви нар ни ца та „Сто би“.

Спо ред не го, си лен ак цент е ста вен 
на де гу ста ци ја та, на ку ли нар ско то ужи-
ва ње во ре сто ра нот и на за до волс тво-
то на го сти те.

ДЕГУСТАЦИЈА

Де гу ста ци ја та, об јас ну ва Ѓор ги ев, мо-
же да би де са мо на ви но или со лад на 
за ку ска, ка ко што се га лич ки от ка шка-
вал и си ре ње од сопс тве но то про из-
водс тво или, пак, со пр шу та.

- Сѐ за ви си од жел би те на го сти те, иа-
ко е пра вил но де гу ста ци ја та да се изд-
вои од ру че кот, па ду ри да се де гу сти ра ат 
ви на та без хра на или са мо со ед но пар-
че леб, кое е со се ма до вол но за не у тра-
ли за ци ја на вку сот од ед но до дру го ви-
но. Но иа ко по го ле ми от дел од ор га ни-
зи ра ни те ту ри ба ра де гу ста ци ја та да би-
де со ру че кот, ние ја ор га ни зи ра ме та ка 
што со пред ја де ње то им ком би ни ра ме 
кои ви на тре ба да се пи јат. им одре ду-
ва ме кои ви на со ко ја хра на се слу жат - 
об јас ну ва ат во „Сто би“.

Со пред ја де ње то се поч ну ва со бе ли 
ви на, по ме ѓу мо же да се про ба не кое 
ро зе ви но, а по тоа, со глав ни те ја де ња, 
се слу жат цр ве ни те ви на. На крај, со де-
сер тот, до а ѓа ат бе ли или цр ве ни де серт-
ни ви на.

То гаш го сти те не се са мо обич ни го-
сти. Тие ту ка сло бод но пра шу ва ат и учат 
кое ви но со ко ја хра на се ком би ни ра, 
ка ко се слу жи, кои му се од ли ки те. Та ка 
се стек ну ва ат со ос нов на еду ка ци ја за 
ви на та. Мно гу па ти се слу чу ва ло не кои 
го сти, кои ги по ми на ле тие де гу ста ции 
и ма ли еду ка ции, ко га се вра ти ле пак 
ов де, да рас ка жу ва ат ка ко ус пеш но ги 
при ме ну ва ат до ма ту ка стек на ти те зна-
е ња за ви но то.

ТРАДИЦИОНАЛНА КУЈНА И 
ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СПЕЦИЈАЛИТЕТИ

Фо ку сот на ре сто ра нот во ви нар ни-
ца та „Сто би“ е на ма ке дон ска та на ци-
о нал на куј на, но со мо дер на но та - мо-
дер но сер ви ра ње, ус лу га, де ко ра ци ја, и 
нај но во то, мо дер но здра во го тве ње во 

со вре ме ни от свет поз на то ка ко софт ку-
кинг или ме ко го тве ње.

- Нај поз на ти сме по пе че но то јаг не-
шко, кое всуш ност е и нај ба ра ни от спе-
ци ја ли тет кај нас уште од отво ра ње то на 
ре сто ра нот. Ме сто то е се ко гаш све жо, 
од пр ва кла са, ни ко гаш смрз на то. И се-
ка ко, тоа е од на ши те ба чи ла на Га лич-
ник, одг ле ду ва но во 100 про цен ти чи-
ста око ли на - до да ва Ѓор ги ев.

На ли ста та се го лем број ма ке дон ски 
на ци о нал ни ја де ња, но во ме ни то, во 
под гру пи те, е и ин тер на ци о нал на та куј-
на, би деј ќи стран ски те ту ри сти са ка ат 
да про ба ат од ма ке дон ска та на ци о нал-
на куј на, а до маш ни те го сти, пак, да вку-
сат не што стран ско и не се којд нев но.

МЕКО ГОТВЕЊЕ

Ма ке дон ски те ја де ња се при го тву ва-
ат на тра ди ци о на лен на чин, но со при-
ме на и на со вре ме ни те на чи ни на го-
тве ње, ка ко што е се га по пу лар но т.н. 
софт ку кинг од нос но ме ко го тве ње, кое 
трае дол го и на тем пе ра ту ра не по ви-
со ка од 60 сте пе ни, за да се за чу ва ат 
си те со стој ки, ми ри си, вку со ви, хран ли-
ви вред но сти. Со се ма на крај, об јас ну-
ва ме на џе рот, во за врш на та фа за, тем-
пе ра ту ра та се зго ле му ва, но со тоа, ка-
ко што ве ли тој, не се уби ва, на при мер 
ме со то.

И до да ва де ка не по пу сто ста ри те ку-
ли на ри за до се гаш на та пра кти ка на го-
тве ње ме со на 180 или на 200 сте пе-
ни ве лат де ка по та кво то го тве ње тоа е 

мр тва хра на.
Ова ме ко го тве ње, ве ли, е не што но во 

во Ма ке до ни ја и „мис лам де ка ние сме 
пр ви те кои го во ве дов ме ва кви от на чин 
на тер мич ка обра бо тка на хра на та“. 

САМО ВО НЕКОИ РЕСТОРАНИ СЕ ВРАЌАМЕ

Си те ре сто ра ни мо жат да би дат исти, 
иден тич но опре ме ни, но го сто примс-
тво то и топ ли от при ем од вра бо те ни те 
во ре сто ра нот во ви нар ни ца та „Сто би“ 
се пр во то не што што пле ни.

Пр во то до а ѓа ње ов де е по ра ди љу бо-
пит ност, а след ни от пат е по ра ди им пре-
си и те од пр ви от пат.

 - Свет ско пра ви ло е де ка од но сот на 
вра бо те ни те ја пра ви сли ка та за ре сто-
ра нот, а се ка ко ту ка се и хи ги е на та, ква-
ли тет ни те хра на и ви на, ам би ен тот... Зо-
што не кој по прв пат да дој де да нѐ по-
се ти? До бра при чи на е умеш но ста во 
ком би ни ра ње то на ви на та со со од вет-
на хра на, но и фа ктот де ка на ши те го-
сти ов де се стек ну ва ат со ос нов на еду-
ка ци ја за ви на та. Ам би ен тот е мно гу ва-
жен, од но сот со го сти те исто та ка. Ов де 
на ши от пер со нал со го сти те се од не су-
ва ка ко до ма - го сто прим ли во, ср деч но, 
по све те но... - ве ли ме на џе рот Ѓор ги ев.

Си лен ак цент има и на ви но то. Си те 
го сти што до а ѓа ат ту ка, до а ѓа ат и за да 
ја по се тат ви нар ни ца та, а лу ѓе то од ре-
сто ра нот, ка ко што ми лу ва да ка же ме-
на џе рот, се ту ка да по мог нат со уба ва 
хра на и со про фе си о на лен и то пол од-
нос. Са мо та ка впе ча то кот е комп ле тен.

ЗА
С
И
ТЕ
С
ЕТ
И
ЛАВинарница„Стоби“

МАГИЈА
БЕЗКРАЈ

Нај но во е спе ци јал но 
ди зај ни ра ни от ша тор 
со отво ре на, а се пак 
ин тим на, по вр ши на од 
1.200 ква драт ни ме три, 
на ме нет за на ста ни на 
кои мо жат да при сус тву
ва ат 400 го сти, ка ко што 
се свад бе ни ве сел би, 
до се га ор га ни зи ра ни 
де се ти на па ти

Си те ре сто ра ни мо жат да би дат исти, иден тич но опре ме ни, 
но не се вра ќа ме во си те по втор но. За тоа се по треб ни 
го сто примс тво, про фе си о нал ност, ме рак... 
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Ан то нио Пе шев ски на го лот, 
Жар ко Пе шев ски - пи кер, 
Бо јан Ма џов ски - ле во кри-
ло, Да вор Па лев ски - ле во 
кри ло, Ни ко ла Ко стев ски - 

дес но кри ло, Го ран Кр стев ски - цен-
тра лен бек, Фи лип Та лев ски - лев бек, 
Мар ко Не лов ски - лев бек, Мар тин 
Вел ков ски - де сен бек, Фи лип Куз ма-
нов ски - лев бек, Кон стан тин Пе тров 
- пи кер се 11 мла ди пр во тим ци на РК 

Ме та лург, со по 19, 20, 21 или 22 го-
ди ни, кои се ид ни на та на ма ке дон ска-
та ра ко мет на ре пре зен та ци ја, прог но-
зи ра Ли но Чер вар, гла вен тре нер на 
ме та лур зи те. 

- Овие мла ди лу ѓе мо же мно гу да на-
пре ду ва ат. Тоа е цвр ста ба за. Тие ќе 
би дат ид ни ре пре зен та тив ци и ‘рбе-
тот на ра ко ме тот на Ма ке до ни ја - ве ли 
тре не рот на ра ко мет ни от клуб Ме та-
лург, хр ват ски от стра тег Ли но Чер вар. 

ЦВРСТА БАЗА ЗА 
НОВИ РЕПРЕЗЕНТАТИВЦИ 

Клу бот е на по че ток на но ва ус пеш-
на при каз на, об јас ну ва Чер вар. Из-
диг ну ва ње то не е та ка лес но, до да ва, 
и тре ба мно гу ра бо та за да се ста са 
на исто ни во. 

- Жи ве е ме и ра бо ти ме за тој ден ко-
га ре зул та ти те од на ша та ра бо та ќе дој-
дат на ви де ли на. Са кам со нов елан, 
страст, жел ба и ен ту зи ја зам и со нов 
си стем, осо бе но со мла ди, по втор но 
да се из диг не ме. Ова е про цес, но ние 
не сме на по че ток. Зо што ја истак ну-
вам ра бо та та со сво и те? За тоа што 
има по го ле ма те жи на од ус пе си те 
кои се ку пе ни и по да ре ни. Ме не ми 
е срам ко га ќе ви дам што се слу чу ва. 
На при мер ла ни, оста нав ме ра не ти, 
па уште нѐ кра дат на нат пре вар. Ка ко 
не им е срам да ги кра дат сво и те де ца.  
По втор но ќе го спо ме нам име то на 
сопс тве ни кот, Мин чо Јор да нов, кој 
упор но нѐ хра бри да про дол жи ме со 
ма ке дон ски от кон цепт и мо жам да ви 
ка жам де ка ми е дра го што ни ја да-
ва таа под др шка. Гле да те, де нес од 20 
игра чи кои ги има ме во клу бот и кои 
ни се на рас по ла га ње, 16 игра чи, или 
80 про цен ти се со 19, 20, 21 и 22 го-
ди ни. Ќе ви на бро јам 11 мла ди: Ан то-
нио Пе шев ски на гол со 2,09 ме три, 
Жар ко Пе шев ски - пи кер, Бо јан Ма-
џов ски - ле во кри ло, Да вор Па лев ски 
- ле во кри ло, Ни ко ла Ко стев ски - дес-
но кри ло, Го ран Кр стев ски - цен тра лен 
бек, Фи лип Та лев ски - лев бек, Мар ко 
Не лов ски - лев бек, Мар тин Вел ков ски 
- де сен бек, Фи лип Куз ма нов ски - лев 
бек, Кон стан тин Пе тров - пи кер. Тие се 
во пр ви от тим и има ат 19, 20, 21, 22 
го ди ни и мо жат мно гу да на пре ду ва ат. 
Тоа е цвр ста ба за. Тие ќе би дат ид ни 
ре пре зен та тив ци на Ма ке до ни ја. Не-
ма, ве ро јат но, да би дат ма ке дон ски 
ре пре зен та тив ци цел жи вот оние кои 
се га има ат 36 го ди ни. Ние има ме нај-

ста ра ре пре зен та ци ја во све тот, тре-
та го ди на по ред. Ни кој во Ма ке до ни ја 
не мо же да се по фа ли де ка има ва ква 
стру кту ра. Тре ба мно гу да се ра бо ти, и 
се ра бо ти. Се га ќе се слу чи друг Мој-
сов ски, друг Мир ку лов ски... Не е та ка 
лес но, тре ба уште мно гу да се по стиг-
не, но сме на до бар пат. Не се по сра-
мо ти ја, се др жат, се бо рат, мно гу ра-
бо ти ме - ве ли глав ни от тре нер на ме-
та лур зи те. 

НОВА ТАКТИКА ЗА 
РАКОМЕТНА ПИСМЕНОСТ 

За оваа се зо на тој си за цр тал при-
мар на цел - да ја кон со ли ди ра ат еки-
па та и да ја кре нат на по ви со ко ни-
во. Ра бо тат и ин ди ви ду ал но и со ко ле-
кти вен при стап, за да се ис пра ват не-
до ста то ци те и да се раз вие нов ква-
ли тет. Чер вар ве ли де ка ве ру ва са мо 
во ра бо та. 

- Ќе го сме ни ме ме тод ски от при стап 
со ак цент на усо вр шу ва ње на еле мен-
ти те на тех ни ка та и на та кти ка та, што 
по ед но став но ка жа но зна чи по бр зо 
да ја чи та ат игра та, по бр зо да да ва ат 
та ктич ки од го во ри, да би дат ра ко мет-
но пис ме ни, не са мо по ја ки и ве шти. 
Се га од нив се ба ра бр зо да со зре ва ат, 
бр зо да учат. Кај нив се слу чу ва ат про-
ме ни. Ра бо ти ме и на тех ни ка та и на 
та кти ка та и на гла ва та. Мно гу сло же-
на ме тод ска по стап ка ко ја мо рав да 
ја раз ви јам за да до би јам и по диг нам 
ква ли тет. Мо рав да раз ви јам ети ка на 
те шка ра бо та, а тоа е моќ на по вто ру-
ва ње. Не уче ње на па мет, ту ку раз ви-
ва ње на мис лов ни от про цес и раз ви-
ва ње на раз би ра ње то. Кај ра ко ме та-
рот мо ра да се по до бри бр зо то чи та-
ње на око ли на та, да ја ске ни ра си ту-
а ци ја та на те ре нот. Ајн штајн ре кол де-
ка ни кој не се ра ѓа па ме тен, но па ме-
тен се ста ну ва со по вто ру ва ње. Ду ри 
и со гре шки, за да учиш на нив. Ус пе-
хот мо же да те из ма ми да мис лиш де-
ка ни кој не мо же да те по бе ди, па сѐ 
да из гу биш. И по крај те шко ти и те, мо-
ра да ги учи ме де ца та да ужи ва ат во 
ко ле ктив на та ра бо та, во за ед ниш тво 
во кое ќе се истак нат со скром ност, со 
по мош еден на друг. Тоа оди па ра лел-
но со ква ли те тот. За да би деш вр вен 
играч мо ра да би деш до бра лич ност 
и до бар чо век. Важ но ми е да ка жам 
што ви дов кај игра чи те. Ко дот на хра-
бро ста... Прем но гу то ле рант ни, мно-

гу пре мол чу ва ат, те шко кре ва ат гла-
ва, се пот це ну ва ат са ми се бе си. Мо-
ра да се ра бо ти на се бе, на хра бро ста, 
на раз вој на кри тич ки от од нос и на са-
мо по чит и љу бов кон се бе.

РАКОМЕТНО СЕМЕЈСТВО 

Глав ни от тре нер на ме та лур зи те не 
крие де ка е сре ќен со ва кво ра ко мет-
но се мејс тво, со на ви вач ка та гру па, а 
пред сѐ со се мејс тва кои до а ѓа ат да ги 
бо драт не го ви те игра чи и ко га е нај-
те шко. 

- Не мо жам да ги за бо ра вам на ви ва-
чи те, тоа се кул тур ни, ко рект ни,спорт-
ски и етич ки на ви ва чи. Не мо жам да 
не ка жам де ка сум сре ќен ко га ќе ви-
дам да на ви ва це ло се мејс тво. Има-
ме го ле ма по ткре па и кај обич ни-
те лу ѓе и кај ин те ле кту ал ци те. Ни да-
доа под др шка во нај те шки те ми го ви.  
Со ог лед на тоа де ка има ме мла ди 
игра чи, мис лам де ка овој клуб за го ди-
на-две ќе експ ло ди ра, ќе би де на исто 
ни во. По ЕП во Пол ска и ква ли фи ка ци-
и те за олим пи ски те игри, мис лам де-
ка во на ред на та се зо на на ши те игра-
чи ќе ја пре зе мат нај бит на та уло га во 
ре пре зен та ци ја та - убе ден е стра те гот. 

СО НОВИ СИЛИ ПО БУРНАТА ГОДИНА 

По лан ска та бур на го ди на, Ме та лург 
со но ви, мла ди си ли, зе ма нов за мав. 
До би зе ле на кар та за ра ко мет на та Ли-
га на шам пи о ни и ќе се оби де да ги ос-
тва ри сво и те ам би ции. Клу бот со сво-
јот ма ке дон ски ра ко ме тен кон цепт го 
мо же тоа, убе ден е Чер вар. 

- Се кој има свои по де ми и па до ви, 
а тоа е суд би на на мно гу клу бо ви. По-

де ми те се мно гу те шки, осо бе но ако 
ам би ци ја та е по го ле ма. То гаш па тот до 
вр вот е мно гу те жок. Но по стои и дру га 
ви сти на - кол ку си по ви со ко тол ку по-
лес но мо жеш да пад неш - ве ли на ши-
от со го вор ник. 

Ме та лург има ше исто ри ски ус пех 
од 2010 до 2015 го ди на, ко га че ти ри 
па ти бе ше ма ке дон ски пр вак, три па-
ти го осво ју ва ше ма ке дон ски от куп и 
пет го ди ни по сто ја но игра ше во Ли га-
та на шам пи о ни те. Осо бе но не мо же 
да се за бо ра ват најб ле ска ви те се зо-
ни за клу бот, 2012-2013 и 2013-2014, 
ко га Ме та лург од ква ли фи ка ции стиг-
ну ва ше ме ѓу пет то то и ос мо то ме сто 
во Евро па, а тоа зна чи и во све тот, 
би деј ќи врв ни от ра ко мет се игра во 
Евро па. 

- Тоа се ре зул та ти со кои се гор де ат 
и клу бот и Ма ке до ни ја. То гаш се раз-
го ре го лем ин те рес кај свет ска та ра-
ко мет на јав ност за ед на не тол ку поз-
на та еки па и ед ни мом чи ња кои не-
маа сил на по зи ци ја. Во се зо на та 
2013/2014, на ин тер нет-стра ни ца та 
на клу бот днев но има ше по 12.000 по-
се ти те ли од го лем број др жа ви кои са-
каа да ви дат кој е Ме та лург. Во тоа вре-
ме, за ед но со европ ски от пр вак Кил, 
ние бев ме најг ле да на та еки па спо ред 
бро јот на по се ти те ли и гле да чи на нат-
пре ва ри те. 

Во фе вру а ри ми на та та го ди на, Ме-
та лург има ше ре чи си еден ми ли он по-
се ти те ли на сво и те стра ни ци на со ци-
јал ни те мре жи. И тоа што оваа го ди на 
до бив ме доз во ла да игра ме ди рект но 
во Ли га та на шам пи о ни те и уште да би-
де ме и но си те ли, е приз на ние за на-
ши те ус пе си, ра бо та и ква ли тет - горд 
е тре не рот. 

Но не мо же ме ни ка ко да го за бо ра-
ви ме и она што не са кав ме да ни се 
слу чи, по тсе ту ва тој, а тоа е лан ска та 
кри за во клу бот. 

- Тоа е ег зо ду сот на се дум на е сет 
игра чи. Се дум на е сет нај до бри ра ко-
ме та ри од че ти ри др жа ви, што играа 
за Ме та лург, пре ку ноќ го на пу шти ја 
клу бот. Тоа бе ше нај те шки от мо мент 
за клу бот. Пред не кол ку го ди ни та кво 
не што му се слу чи и на шпан ски от ги-
гант Ат ле ти ко Ма дрид, ко го го сне ма 
од сце на та, не по стои ве ќе. Ни го ле ми-
от Ко пен ха ген го не ма на ра ко мет на-
та кар та, а ро ман ска Кон стан ца мо ра-
ше да се вра ти во вто ра ли га оти не-
ма ше игра чи. 

Пр во тим ци те на Ме та лург 
де нес има ат по 19, 20, 
21, 22 го ди ни, ве ли 
Чер вар, тие мно гу ќе 
на пре ду ва ат и се цвр ста 
ба за за си те ид ни ре пре
зен та ции на Ма ке до ни ја

Металург
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Се дум на е сет 
нај до бри ра ко
ме та ри од че

ти ри др жа ви, што играа 
за Ме та лург, пре ку ноќ го 
на пу шти ја клу бот, но се 
из диг ну ва ме ка ко Фе никс 
од пе пе лот и ве ру ва ме во 
кон цеп тот за ма ке дон ски 
ра ко мет
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Не е лес но да се фи нан си ра ат клу бо-
ви. Но за раз ли ка од тие клу бо ви, ние 
оста нав ме на но зе, што е го лем ре зул-
тат. Ако не ра бо тев ме на дру ги те се лек-
ции во Ме та лург, ка ко што се де ца та од 
на ша та Ака де ми ја, ќе нѐ снај де ше суд-
би на та на Ат ле ти ко, Ко пен ха ген... Се по-
ка жа ка ко до бар по тег тоа што со го ди-
ни сме ин ве сти ра ле во мла ди те игра-
чи од Ака де ми ја та на Ме та лург, а нив-
но то вне су ва ње во пр ви от тим ис пад-
на де ка е по бед нич ка ком би на ци ја, ко ја 
го по диг на клу бот ка ко Фе никс од пе пе-
лот. Ко га ЕХФ ни ја да де зе ле на та кар та 
пред го ле ми те клу бо ви Маг де бург и Сан 
Ра фа ел, тие се бун ту ваа, но ра ко мет на 
Евро па не оста на ин ди фе рент на на пре-
пол ни те са ли на на ши те ме че ви, на на-
ша та ква ли тет на игра - до да ва Чер вар. 

НОВА ЕРА СО МАКЕДОНСКИ КОНЦЕПТ 

Со тоа, спо ред не го, поч ну ва но ва 
при каз на и но ва ера за Ме та лург, но со 
исти ам би ции за ти ту ли и по бе ди. Ве ли, 
тоа ќе би де осо бе но те шко, но мо же да 
се ус пее со до бра про фе си о нал на ра бо-
та и со кон цепт за ма ке дон ски ра ко мет. 

- Во тие нај те шки мо мен ти, ко га си те 
мис леа де ка не ма да ус пе е ме, сопс тве-
ни кот на Ме та лург го под др жа клу бот и 
оста на ве рен на сво ја та ма ке дон ска, 
на ци о нал на кон цеп ци ја за ра ко мет. 
Мин чо Јор да нов ѝ оста ну ва ве рен на 
таа кон цеп ци ја, би деј ќи тоа е кон цеп-
ци ја на це ло то спорт ско се мејс тво Ме-
та лург, и во фуд бал ски от клуб и во жен-
ски от ра ко мет, и во ка ра те-клу бот... да 
се ин ве сти ра во де ца та од Ма ке до ни-
ја - тоа е за се ко ја по фал ба. Не ма по-
го ле ма про мо ци ја за спор тот на ед на 
др жа ва од онаа про мо ци ја што ја пра-
ват до маш ни те игра чи, а ние во на ше-
то се мејс тво има ме 80 от сто до маш ни 
игра чи. Јас од по че ток се сло жу вам со 
тој кон цепт и ве ру вам де ка ќе се по ка-
же ка ко мно гу ус пе шен. Во вре ме ко га 
Ма ке до ни ја се бо ри за сво јот иден ти-
тет на ме ѓу на ро ден план, иден ти тет кој 
не сом не но го зас лу жу ва, др жа ва та во 

сво ја та про мо ци ја тре ба да се пот пи ра 
ток му на та ков ма ке дон ски,  спорт ско-
др жа во тво рен кон цепт, на сво и те де ца, 
на сво и те ус пе си... 

Не по пу сто го ве лам ова, би деј ќи 
имам впе ча ток де ка ов де че сто па ти се 
мис ли де ка стран ско то е по до бро од до-
маш но то. А јас мис лам оти ма ке дон ско-
то и Ма ке дон ци те се ква ли тет, но не ре-
тко на и ду вам на не раз би ра ње на тој ма-
ке дон ски кон цепт од тие исти Ма ке дон-
ци кои ту ка ра бо тат, кои се бит ни и се во 
по зи ци ја да од лу чу ва ат. Тоа не е до бро. 
И ту ѓо то тре ба да се це ни, но да се би де 
горд и да се вред ну ва она што е твое, да 
се под др жу ва и фи нан си ра, се раз би ра, 
ако е тоа чес но, вред но и ко рис но за др-
жа ва та, за на ро дот, за оп штес тво то. Не 
мо же ло, а ни де нес не мо же да се за-
мис ли ни ед на ра ко мет на ма ке дон ска 
ре пре зен та ци ја без ра ко ме та ри те и ра-
ко ме тар ки те на Ме та лург, би деј ќи ние 
да ва ме нај го лем број игра чи во тие ре-
пре зен та ции, не за вис но од тоа што мно-
гу од нив се га игра ат во странс тво, оти 
тоа се се пак на ши де ца. А во мно гу бли-
ска ид ни на и со на ши игра чи ди рект но 
од Ме та лург - наг ла су ва Чер вар. 

ТРЕБА ДА ИМ БИДЕ НЕПРИЈАТНО 
ВО КАКВИ УСЛОВИ ТРЕНИРАМЕ 

Тој е убе ден де ка не са мо сопс тве ни-
кот на клу бот, ту ку и тре не ри те, по мош-
ни ци те, лу ѓе то кои ра бо тат во клу бот и 
игра чи те, ве ру ва ат де ка тој кон цепт е 
нај до бри от и де ка тој по ле ка, но ши ро-
ко и си гур но се при фа ќа и од фе де ра ци-
ја та и од пре о ста на ти те клу бо ви. 

- Јас сум осо бе но горд, но и лут што се-
то тоа ус пе ав ме да го на пра ви ме во пер-
и фе ри ја та на гра дот, во ед на са ла ко ја 
ли чи на сѐ освен на спорт ски об јект, а 
во неа се соз да де ни игра чи те, игра та и 
клу бот кои се ме ѓу осум те нај до бри во 
све тот. Се пра шу вам ко га ќе поч нат да 
цр ве не ат тие што од лу чу ва ат по тоа пра-
ша ње. Го че кам де нот ко га гра до на чал-
ни кот или не кој друг над ле жен ќе дој де 
во на ша та са ла и ќе му би де не при јат но 
што таа е во та ква ло ша со стој ба. Не ба-
ра ме ние гран ди оз на са ла, ту ку скром-
но ме сто за ра бо та на тие не кол ку сто-
ти ни скром ни де ца кои се којд нев но тре-
ни ра ат и учат та му. Не ба ра ме чу да, ту-
ку са мо да не ни те че во да на пар кет, да 
не ни ду ва низ скр ше ни те про зор ци..., 
и не са мо за игра чи те и тре не ри те ту ку 
и за си те тие мно гу ми на ано ним ни лу ѓе 
кои од љу бов кон ра ко ме тот и со страст 

го по ма га ат Ме та лург - ве ли тре не рот. 

МЕТАЛУРГ Е ПОВЕЌЕ ОД ИГРА, 
ТОЈ Е ПОРАКА 

При каз на та на Ме та лург мо ра да про-
дол жи, би деј ќи Ме та лург е мно гу по ве ќе 
од игра со топ ка. За Чер вар овој клуб е 
по ра ка, иде ја, став, по ли ти ка. 

- Тој е по ли ти ка ко ја ба ра од нас да се 
гри жи ме за на ше то по томс тво, за на-
ша та ид ни на. Врв на мо рал но ста е да 
се гри жиш за дру ги от, а тоа е гри жа та 
за де ца та. Тоа мо ра си те да го сфа ти-
ме. Спор тот не мо же да би де поп ла ва 
на ди ри ги ра ни, лаж ни и мар ке тин шки 
вред но сти и не мо же да би де поп ла ва 
од лаж ни ѕвез ди. Јас ги раз би рам зем-
ји те во кои тоа е по треб но за ра ди це ла-
та таа ин ду стри ја, но зо што да се на мет-
ну ва ат лаж ни вред но сти во зем ји ка де 
што тоа не е по треб но. Зна е те, не е са-
мо да би де те те то ви ра ни. По треб ни се 
ви стин ски мо рал ни вред но сти и ква ли-
те ти - пре ци зен е на ши от со го вор ник. 

НОВА МЕТОДА ЗА РАБОТА 

Ра бо та та со мла ди те спор ти сти за 
Чер вар е клу чот на ус пе хот, но не по 
кој би ло кон цепт, ту ку по со фи сти ци-
ра на про гра ма, со од де лен при стап.  
- Хр ват ска и Ср би ја по ка жаа сла би ре-
зул та ти на мла дин ски те пр венс тва би-
деј ќи не се ра бо ти до вол но со де ца та. 
Со де ца та ни ко гаш не е до вол но да се 
ра бо ти, се ко гаш тре ба по ве ќе и по ве ќе, 
не са мо за да има ме до бри ра ко ме та-
ри, ту ку и до бри уче ни ци, до бри сту ден-
ти, вред ни и про фе си о нал ни ра бот ни-

ци, до бри лу ѓе... При о ри тет во ме то дот 
на на ша та ра бо та ко га поч ну ва ме со де-
ца на 5-6-го диш на во зраст тре ба да би-
де, пр во, да соз да де ме чо век и играч, па 
по тоа е по бе да та, а не обрат но. Со де-
ца та тре ба да се поч не со ра бо та мно-
гу ра но. Ис ланд е од ли чен при мер за 
тоа. Има са мо 400.000 жи те ли, а има-
ат мно гу го лем број од лич ни ра ко ме та-
ри кои игра ат во нај сил ни те клу бо ви. Тоа 
е та ка за тоа што поч ну ва ат уште од гра-
дин ка да ра бо тат со нив, уште од пр во 
од де ле ние, а ние поч ну ва ме мно гу доц-
на. Де ца та се љу бо пит ни, се ин те ре си-
ра ат за сѐ, пра шу ва ат за сѐ, мно гу раз-
мис лу ва ат, ре зо ни ра ат, ба ра ат од го во-
ри. Та кви мо жат да би дат дел од про цес 
во кој гле даш, од лу чу ваш, дејс тву ваш. 
Ние тре ба да ги про ме ни ме про гра ма-
та за ра бо та со де ца та, при ста пот, по ду-
чу ва ње то и тре ни ра ње то - ве ли Чер вар. 

ДА СЕ СОЗДАДЕ И РАКОМЕТАР И ЧОВЕК 

За не го не е важ но да се соз да де са мо 
ра ко ме тар ту ку и чо век. Тој са ка спорт-
ска ре во лу ци ја. 

- Са кам во ид ни на да има ме ра ко ме-
тар-кре а ти вец кој мис ли со сво ја гла ва. 
Играч кој ќе мо же да го по ка же сво јот 
иден ти тет, сло бо да... Да не се те ро ри-
зи ра де те то, ту ку да му се да де сло бо да 
во кре а тив но ста, без ко ја ни што не мо-
же. Тоа е мно гу важ но за да до би е ме 
па ме тен и вешт играч, ка ра ктер но, од-
луч но и упор но де те кое знае што са ка. 
Та ков тип де ца са ка ме во ид ни на. Тоа 
е ре во лу ци ја та што це ло вре ме ја про-
мо ви рам. Мно гу ми на во ра ко ме тот се 
за ни ма ва ат со те ло веж ба, а по мал ку со 
топ ко веж ба. Мис лам де ка во овој дел од 
источ на Евро па сѐ по мал ку се ре про-
ду ци ра ат врв ни игра чи. Тоа зна чи де ка 
не ни од го ва ра ат ме то ди те. Ние во Ака-
де ми ја та на Ме та лург мо ра ме по сто ја-
но да истра жу ва ме но ви ме то ди на ра-
ко ме тен по раст. За ме не има три ра бо-
ти кои се мно гу бит ни: би о ме ха ни ка на 
дви же ња та, пси хо мо то рич на бр зи на и 
кре а тив но ста во на па дот. Во све тот на 
ра ко ме тот по сто јат мно гу мал ку истра-
жу ва ња кои до ка жаа ко ја ме то да е по-
е фи кас на. Не ма ме опип ли ви до ка зи за 
но ви ме то ди, зна чи мал ку се ра бо ти на 
тоа. Се ра бо ти кла си чен тра ди ци о на лен 
ме тод. Тре нин гот тре ба по и на ку да се 
по ста ви. За тоа ние во Ме та лург тре ба 
што по ве ќе да се по вр зе ме со гра дин ки-
те во пос лед на та го ди на. Мно гу ра бо ти-
ме на тоа да нај де ме со од ве тен ме тод-

ски при стап за тие де ца. Нај до бра ме-
то да ,спо ред ме не, е онаа за по у чу ва-
ње ка ко игро те ка или ка ко ра бо тил ни-
ца. Тие тре ба да ужи ва ат на тре нинг, да 
си игра ат, да спор ту ва ат, да се за до вол-
ни, да дој дат до ма ве се ли и да са ка ат да 
дој дат и на след ни от тре нинг. Та му тие 
тре ба да би дат суб је кти. Ре во лу ци ја та 
во ме тод ска та ра бо та со мла ди те е во 
на о ѓа ње нов ме тод ско-ди да ктич ки при-
стап, осо бе но во ра бо та та со мла ди те, 
кој ќе од го ва ра на нив на та во зраст, но 
со друг при стап. И про фе со рот и тре не-
рот се суб је кти, но ед на кво се суб је кти 
и де ца та. Тие се лич но сти и тре ба да се 
по чи ту ва ат. Мо ра да има ин те ра ктив на 
ме то да ме ѓу нив и ко о пе ра ци ја. Тре не-
рот ја да ва рам ка та на игра та, а де ца та 

тре ба да се пу штат да раз мис лу ва ат и 
да игра ат. Па ко га ќе за вр шат, за ед нич-
ки да ана ли зи ра те и од нив да се до бие 
од го вор, од нос но кај нив да се раз ви ва 
кри тич ко то мис ле ње. Се га про фе со ри те 
и тре не ри те дел од сво ја та моќ тре ба да 
им ја да дат на де ца та. Ту ка ние ка ко клуб 
тре ба да би де ме пи о не ри - ве ли Чер вар. 

СОНОТ ЌЕ СЕ ОСТВАРИ 

За не го број ка та не е мер ка на до бра 
ра бо та и ква ли тет. Ве ли, ни ко гаш не би-
ла и не ма да би де, а со по себ ни от ме тод 
пе тго диш ни те де ца во ид ни на ќе игра ат 
ка ко што се га игра ат 17-го диш ни ци те.  
- Цвр сто сто јам на ста вот де ка ако та ка 
се ра бо ти со де ца та од пет го ди ни, на 12 
го ди ни ќе зна ат да игра ат ра ко мет ка-
ко се гаш ни те се дум на е се тго диш ни ци. 
Ама не мо же кој би ло да ра бо ти со нив, 
ту ку го ле ми струч ња ци. Све тот на спор-
тот де нес ни ну ди сѐ по ве ќе по е дин ци, 
а ни фа лат ти мо ви. Тоа е за ед ниш тво, 
со ци ја ли за ци ја. Ко га ќе вле зеш во тим 
пре ста ну ваш да би деш по е ди нец. Еден 
чо век во ко о пе ра ци ја со пре о ста на ти те 
15 игра чи во ра ко ме тот мо же по ве ќе да 
на пра ви откол ку ко га е сам. Ни тре ба ат 
лу ѓе од ком пе тент ност, не од ком пе ти ци-
ја. Ве ќе по дол го со ну вам за ед на мо ја 
иде ја на ши от ра ко ме тен камп во Охрид 
да има не што по ве ќе и по до бро од дру-
ги те. Жел ба ми е од пре крас ни от хо тел 
„Бе тон“ да ви дам над во реш на но во из-
гра де на ра ко мет на аре на ка ко топ ка, 
обо е на во си на та бо ја на клу бот Ме та-
лург, а вна треш ни те бои да би дат жол та 
и цр ве на. Од око лу да има го ле ми флу о-
рес цент ни по сте ри од 20 ме три, со ви зу-
ел ни сли ки на ра ко мет ни тех ни ки и дви-
же ња. То гаш ни што не мо раш да им збо-
ру ваш на де ца та. Во ра ко мет на та аре-
на, дет ска та ака де ми ја на ра ко мет ни-
от клуб Ме та лург ќе до бие свој ви стин-
ски единс твен пе чат и сли ка со камп со 
раз и гра ни бои и де ца. 

Тре не рот на Ме та лург во сво и те про-
ек ции ги вгра ду ва и европ ски те при ме-
ри. Еден та ков е и про мо ци ја та на спор-
тот за де ца та пре ку ра ко мет на ули ца 
(хенд бол-стрит).   

- Тоа се пра ви во Евро па. На при мер, 
на пло штад во цен тар се за тво ра про-
стор со па не ли и во не го игра ат три по 
три де ца. Ро ди те ли те гле да ат. Ко га ќе за-
вр шат, сѐ се со би ра и за еден час не 
зна е те де ка во оп што би ле ту ка. Зна чи, 
мо ра да по ну ди ме не што но во - зак лу-
чу ва Чер вар. 

При каз на та на 
Ме та лург мо ра да 
про дол жи, би деј ќи 

Ме та лург е мно гу по ве ќе од 
игра со топ ка, овој клуб е по
ра ка, иде ја, став, по ли ти ка  

Мно гу е важ но да 
до би е ме па ме тен 
и вешт играч, ка

ра ктер но, од луч но и упор
но де те кое знае што са ка. 
Та ков тип де ца са ка ме во 
ид ни на  
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ЦЕЛОСНА ГРИЖА 
ЗА ДЕЦАТА 

И гри жа та за здрав је то, до да-
ва, ни ко гаш не смее да се за не-
ма ри, ка ко што ни пси хо ло шки-
те мо мен ти во ра бо та та со мла-
ди те игра чи.

- Мо ра да во ди ме гри жа и за 
здрав је то на тие де ца. Не мо-
жам, а да не ја спо ме нам „Ре-
Ме ди ка“ во су пер ла тив. Ту ка 
се се ко гаш и вед наш да по мог-
нат, да ин тер ве ни ра ат, опе ри-
ра ат. И сре де ноќ де ца та зна-
ат ка де да се обра тат. Има ат 
мај чин ско чув ство за де ца та.  
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Ма ри ја Ге ор ги ев ска, 
ин стру ктор ка за пи ла тес

ВОТОП-ФОРМА
иполетниотодмор

Пи ла тестоп ка та е мно гу до бар при ја тел ако са ка те да има те уба во об ли ку ва но те ло и фор ми ра ни 
еле гант ни му ску ли. Во исто вре ме, веж ба ње то на топ ка е по пу лар но и е мно гу за бав но. Пи ла тестоп
ка та, ве ли Ма ри ја Ге ор ги ев ска, ин стру ктор ка по пи ла тес, е од лич на, ме ѓу дру го то, и за на ма лу ва ње 
на бол ки те во гр бот и за до бро ис пра ве но др же ње на те ло то. Веж ба ње то до пол ни тел но ќе ги акти ви
ра и за јак не му ску ли те, ќе ги по до бри из држ ли во ста, ко ор ди на ци ја та и фле кси бил но ста. Про бај те и 
ќе се уве ри те, по ра чу ва Ге ор ги ев ска

*Ин стру ктор ка та е об ле че на во мо де ли на „Спорт М“

Со ед на та но га, ко ја 
е на топ ка, ја дви жи те 
топ ка та на пред-на зад, 
а исто вре ме но дру га та 
ја сви тку ва те и ис пра ву-
ва те. Ова е мно гу до бра 
веж ба за фор ми ра ње 
и за об ли ку ва ње на но-
зе те. Се по вто ру ва и со 
про ме на на по зи ци ја та 
на но зе те. 

Иско се но, те ло то се др жи 
на ед на та ра ка до де ка но га-
та што е кре на та оди на пред 
пред те ло то, ја до пи ра ме со 
ра ка та и се вра ќа ме во по-
чет на по зи ци ја. Со оваа веж-
ба се акти ви ра ат му ску ли те 
на но зе те и на зад ни кот. 

По пр ви те веж би, го 
истег ну ва ме те ло то пре фр-
лу вај ќи ги но зе те пре ку гла-
ва со топ ка та ме ѓу нив, се 
за др жу ва ме кра тко во таа 
по зи ци ја и се вра ќа ме во 
по чет на та. Веж ба та мо же 
да се по вто ри два-три па ти. 

Истег ну ва ње на це-
ло то те ло, т.н. „стој на 
ра це“, со пот пи ра ње 
на но зе те на ѕид. Топ-
ка та се упо тре бу ва за 
до пол ни тел но истег ну-
ва ње на но зе те. Оваа 
веж ба се пре по ра чу-
ва за нај хра бри те, би-
деј ќи ба ра го ле ма кон-
цен тра ци ја и фле кси-
бил ност.

До де ка ле жи ме на по дот топ ка та ни е ме ѓу но зе те и 
со по ткре ва ње на зад ни кот се дви жи ме на го ре и се спу-
шта ме на до лу. Со оваа веж ба се акти ви ра ат сто мач ни-
те му ску ли.




