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Ду хот на 
праз ни ци те не
ка нè др жи це
ла го ди на. Па 
да ги отво ри ме 
ср ца та, за тоа 
што оној што 
да ва, најм но гу 
има. А и за се
бе и за бли ски
те да си по са
ка ме здрав је, 
но и да се гри
жи ме по ве ќе за 
не го, да вло жи
ме во нај бит но
то, единс тве но
то за кое не ма за ме на. 

Во овој праз ни чен број до бив ме 
вред ни па кет чи ња пол ни со ве ти и за 
нас и за нај ми ли те, пре по ра ки за но
ви те мо дер ни тех ни ки со кои ќе се ро
дат по ве ќе бе би ња, за опе ра ции со 
нај бр зо мож но за креп ну ва ње, по
мош за по у ба во дет ство на најм ла
ди те, но и за ду хов на та бла го со стој
ба на во зрас ни те. По да ро ци, тра ди
ци о нал но, ни под го тви ја и не по ко леб
ли ви те на спорт ски те те ре ни, мла ди 
по го ди ни, но искус ни по зна е ње мај
сто ри на за на е тот, кои со го ле ма вер
ба и љу бов ста су ва ат до ви со чи ни
те. И не пре ста ну ва ат да се на де ва ат 
за но ви.

Сре ќа та да ни е веч ност во до
мо ви те, љу бо вта ве чен при ја тел, а 
здрав је то  не пре суш но бо гат ство. 

За мно гу го ди ни!

За почеток...
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Ва ша та до ктор ска ди сер та ци ја 
се од не су ва на фраг мен та ци ја 
на ДНК-мо ле ку ла та или про цес 
на оште ту ва ње во спер ма то зо-

и ди те кај ма жи кои се со о чу ва ат со неп-
лод ност. Што, всуш ност, откри вте и што 
тоа зна чи?

- ДНК-фраг мен та ци ја та во спер ма-
то зо и ди те е про цес на оште ту ва ње 
или фраг мен ти ра ње на ДНК-мо ле ку-
ла та. На тој на чин се на ру шу ва ге нет-
ски от ин те гри тет на спер ма то зо и ди те, 
кој е кру ци ја лен за пра ви лен раз вој 
на ем бри о нот. Ви сок про цент на ДНК-
фраг мен та ци ја во овие кле тки (по го-
лем од 25 от сто) мо же да е при чи на за 
ма шки от ин фер ти ли тет (неп лод ност). 
Кон вен ци о нал ни те ана ли зи на спер-
ма то зо и ди те вклу чу ва ат кон цен тра-
ци ја, под виж ност и мор фо ло ги ја кои 

се ко ри стат ка ко фун да мен тал ни ин-
ди ка то ри за ма шки от ин фер ти ли тет. 
Исто та ка, овие па ра ме три да ва ат ин-
фор ма ци ја за те сти ку лар на та функ ци-
ја, ка ко и за ра бо та та на при друж ни-
те жлез ди кои учес тву ва ат во ре про ду-
ктив ни от си стем. Но се пак, овие ре зул-
та ти не да ва ат со од вет на прог но стич-
ка ин фор ма ци ја за плод но ста на тие 
спер ма то зо и ди во ин ви тро и во ин ви-
во, осо бе но кај двој ки те со иди о пат-
ски или не об јас нет сте ри ли тет, ка де 
што не по стои точ но по твр де на ин ди-
ка ци ја за неп лод ност. Ре зул та ти те од 
сту ди ја та по ка жаа де ка ДНК-фраг мен-
та ци ја та е кри тич на и за раз во јот на 
ем бри о нот, кој мо же да ре зул ти ра со 
пре ки ни или со не пра вил ни дел би на 
не го ви те кле тки, што ди рект но вли јае 
на сла би от по тен ци јал за имп лан та ци-

ја на ва кви те ем бри о ни, ка ко и при-
чи на за спон та ни абор ту си или аб нор-
мал но сти на пло дот. Ова се фа кти кои 
мо же да по мог нат во под го то вка та на 
овие па ци ен ти пред да за поч нат со 
ИВФ-трет ма нот. 

Нај го ле ма при чи на за оште ту ва ње 
на спер мал на та ДНК е окси да тив ни-
от стрес кај ма жи те, кој се по вр зу ва 
со ин фек ции на уро ге ни тал ни от тракт, 
зго ле ме на тем пе ра ту ра во те сти си те, 

ва ри ко це ли, за бо лу ва ња со ви со ки те-
лес ни тем пе ра ту ри, пу ше ње, ко ри сте-
ње фит нес-дро ги и ле карс тва, на пред-
на та во зраст и из ло жу ва ње на ен ви ро-
мен тал ни фа кто ри (за га ду ва ње, ра ди-
ја ци ја, зра че ње). Откри е ни се по ве ќе 
од 40.000 фа кто ри од сре ди на та кои 
ди рект но вли ја ат на ен до кри но ло шки-
от си стем кај ма жи те, а со тоа и на нор-
мал ни от про цес на спер ма то ге не за та.

Алар ман тен по да ток е дра стич но-
то на ма лу ва ње на кон цен тра ци ја та 
на спер ма то зо и ди те во пос лед ни те 
70 го ди ни. Име но, ако во 1940 го ди-
на ка ко нор мал на кон цен тра ци ја на 
спер ма то зо и ди се сме та ла 113 ми-
ли о ни на ми ли ли тар, во 1990 го ди на 
се пре по ло ву ва кон цен тра ци ја та на 
60 ми ли о ни на ми ли ли тар, за да про-
дол жи да опа ѓа на 20 ми ли о ни на ми-
ли ли тар, а пред три го ди ни Свет ска-
та здрав стве на ор га ни за ци ја об ја ви 
но ви ре фе рент ни вред но сти за нор-
мо зо ос пер ми ја од са мо 15 ми ли о ни 
на ми ли ли тар. Ова е на ви сти на алар-
ман тен по да ток за кој се ри оз но тре ба 
да се за мис ли свет ска та здрав стве на 
јав ност. Што да оче ку ва ме во на ред-
ни те 50 го ди ни?

Да ли тре ба да си го за мрз ну ва ме 
сопс тве ни от ре про ду кти вен ма те ри-
јал ка ко што ве ќе се пра ви во не кои 
цен три во све тот?

Да ли се то ова зна чи де ка ќе во ве де-
те нов мо ле ку ла рен мар кер со кој ќе се 
откри ва ат оште ту ва ња та?

- Да. Со имп ле мен та ци ја та на овој 

би о мар кер ќе се овоз мо жи ана ли за 
на ге ном ски от ин те гри тет во спер ма-
то зо и ди те, а кој ќе по мог не во иден ти-
фи ка ци ја та на ма жи те кои има ат проб-
лем со плод но ста. Оваа ин фор ма ци ја 
ќе ја до пол ни кли нич ка та ди јаг но за, 
ме наџ мен тот и трет ма нот на ма шки от 
ин фер ти ли тет и ќе би де прог но стич ка 
ала тка за ис хо дот од ИВФ-трет ма нот.

Кај кои па ци ен ти ќе се пра ви овој мар-
кер?

- Кај двој ки со не об јас нет ин фер ти-
ли тет, кај двој ки кај кои ИВФ-трет ма-
ни те ре зул ти ра ле со пре ки ни или не-
пра вил но сти во дел ба та на ем бри о-
ни те, не ус пеш ни ИВФ-оби ди, по вто ру-
вач ки абор ту си, на пред на та во зраст, 
ва ри ко це ли, сла ба кон цен тра ци ја на 
спер ма то зо и ди.

Ка ков трет ман ќе би де по тре бен до кол-
ку ре зул та тот од мар ке рот по ка же ви сок 
сте пен на фраг мен та ци ја?

- До кол ку ДНК-фраг мен та ци ја та е 
при чи не та од окси да ти вен стрес, то-
гаш про ме на та во на чи нот на жи ве-
е ње (пре кин на пу ше ње, при ме на на 
ан ти о кси дан си, спор ту ва ње) мо жат да 
го ре ду ци ра ат про цен тот на оште ту ва-
ње то на ге нет ски от ма те ри јал.

Сту ди и те ука жу ва ат де ка ДНК-фраг-
мен та ци ја та се слу чу ва на пост те сти-
ку лар но ни во, што зна чи де ка се па ра-
ци ја та на спер ма то зо и ди те ди рект но 
од те сти си те (те сти ку лар на би оп си ја, 
ТЕСЕ) мо же да да де ге нет ски поз дра-
ви спер ма то зо и ди откол ку оние кои ќе 
се до би јат во еје ку ла тот. Ва ква та ми-

ни мал но из ва зив на хи рур шка ме то да 
се пре по ра чу ва да се из ве де кај ма жи-
те кои се со мно гу ни ски кон цен тра ции 
на спер ма то зо и ди. Кај тие што има ат 
ви сок про цент на фраг мен та ци ја и до-
бра кон цен тра ци ја на спер ма то зо и ди 
се при ме ну ва ат со од вет ни ла бо ра то-
ри ски тех ни ки на обра бо тка на се мен-
ски от ма те ри јал, кој ќе овоз мо жи от-
стра ну ва ње на оште те ни те спер ма то-
зо и ди и до би ва ње по пу ла ци ја од здра-
ви спер ма то зо и ди. 

Во до ктор ска та ди сер та ци ја го ана ли-
зи ра вте и ис хо дот од ин ви тро-трет ма нот 
кај по ста ри и кај пом ла ди па ци ен ти. Што 
по ка жаа ре зул та ти те?

- За раз ли ка од ма жи те, кај же ни те 
зго ле му ва ње то на го ди ни те е обрат но 
про пор ци о нал но од ква ли те тот и кван-
ти те тот на јај це-кле тки те. По ра ди тоа, 
кај па ци ен тки со по ве ќе од 36 го ди-
ни, до кол ку се до бие ем бри он во ста-
ди ум на бла сто цист на пет ти от ден од 
раз во јот се зго ле му ва шан са та за по-
раст на т.н. baby-take home по ро ду ва-
ња, до де ка про дол жу ва ње то на кул-
ти ва ци ја та на мал број не ква ли тет ни 
ем бри о ни не ма да го зго ле ми нив ни-
от по тен ци јал за имп лан та ци ја, со што 
се зго ле му ва и мож но ста и отка жу ва-
ње на ем брио-транс фе рот. Тоа зна чи 
де ка јај це-кле тки те кај по во зрас ни те 
же ни, по ра ди сла би от ква ли тет има-
ат по ма ли шан си за оп ло ду ва ње и за 
раз вој на ква ли тет ни ем бри о ни.>>  

Повеќебебињасоновинаучниподвизи
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Кај пом ла ди те же ни под 35 го ди ни, по-
ра ди по ви со ки те шан си за за бре ме ну-
ва ње (по до бар ква ли тет на јај це-кле-
тки) ре зул та ти те су ге ри ра ат из ве ду ва-
ње еле кти вен еди не чен транс фер на 
бла сто ци ста за да се ре ду ци ра ви со ки-
от про цент на мул тип ни бре ме но сти. 

Вие сте пр ви от ем бри о лог во Ма ке до-
ни ја кој ус пеш но за мрз на и од мрз на јај це-
кле тка, од ко ја по ин ви тро-оп ло ду ва ње, 
ус пеш на бре ме ност, бе ше ро де но здра-
во бе бе.

- Имав мож ност да одам на обу ка 
за кри о пре зер ва ци ја на јај це-кле тки, 
ко ја бе ше ор га ни зи ра на од ино ва то-
рот на тех ни ка та за бр зо за мрз ну ва-
ње (ви три фи ка ци ја) Ма са ши ге Ку ва-
ја ма од Ја по ни ја. На ви сти на сум гор-
да што за ед но со мо и те ко ле ги ем бри-
о ло зи и ги не ко ло зи од на ша та ИВФ-
ла бо ра то ри ја ус пе ав ме да ја во ве де-
ме и оваа тех ни ка, а со тоа да им по-
ну ди ме на на ши те па ци ен ти уште ед-
на мож ност за чу ва ње на сопс тве ни-
от ре про ду кти вен ма те ри јал. По крај 
за ме ди цин ски ин ди ка ции, оваа тех-
ни ка мно гу ќе им по мог не и на же ни-
те кои има ат по тре ба од до на тор ски 
јај це-кле тки по ра ди на ма ле на ова ри-
јал на ре зер ва.

Во ве ду ва те но ва тех ни ка со ко ја ќе се 
за мрз ну ва ова ри јал но тки во. За што ќе 
се при ме ну ва?

- Кри о пре зер ва ци ја та на ова ри јал-
но то тки во е ре ла тив но но ва тех ни ка 
што се из ве ду ва са мо во не кол ку цен-
три во све тот. Се при ме ну ва кај мла-
ди де вој чи ња или кај же ни кои не за-
вр ши ле со ре про дук ци ја, а кај кои е 
ди јаг но сти ци ра но ма лиг но за бо лу-
ва ње. Во тој слу чај, по ра ди го на до то-
ксич но то вли ја ние на хе мо или на ра-

ди о те ра пи ја та, се от стра ну ва ед ни от 
ова ри ум, а дру ги от се оста ва за ид на 
авто трансп лан та ци ја. Од от стра не ти-
от ова ри ум се ек стра хи ра ат не зре ли-
те јај це-кле тки кои мо жат да се со зре-
ат и да се за мрз нат, а де ло ви од ко ра-
та на ова ри у мот исто та ка се за мрз ну-
ва ат до мо мен тот ко га же на та ќе би-
де спо соб на за ре про дук ци ја. То гаш 
тие се од мрз ну ва ат и се авто трансп-
лан ти ра ат на вто ри от ова ри у мот, кој 
ќе за поч не од но во да про ду ци ра но-
ви јај це-кле тки. На тој на чин сме ја за-
чу ва ле оо ге не за та, а од дру га стра на 
има ме и бе кап-за мрз на ти јај це-кле-
тки од пр ви от ова ри ум. Оваа ме то да 
ќе би де нов пре диз вик за на ши от тим. 
Про е ктот ќе за поч не екс пе ри мен тал-
но со ани мал ни мо де ли за да ги ви ди-
ме пр ви те ре зул та ти кои ќе ни ги по-
твр дат пра вил но по ста ве ни те про то-
ко ли за ра бо та. 

Вие сте пр ва до ктор ка на на у ки ем бри-
о лог во Ма ке до ни ја.

- Ма ли от број истра жу ва ња за ин-
фер ти ли те тот во Ма ке до ни ја бе ше 
ос нов ни от мо тив за изра бо тка на до-
ктор ска та ди сер та ци ја. По ра ди комп-
лекс но ста на ИВФ-проб ле ма ти ка та во 
оваа го ле ма ре трос пе ктив но-прос пе-

ктив на сту ди ја беа истра жу ва ни по-
ве ќе фа кто ри, а до би е ни те ре зул та-
ти оче ку ва ме да го по до брат ква ли-
те тот на аси сти ра на та ре про дук ци ја 
пре ку про на о ѓа ње со од вет ни кри те-
ри у ми за ева лу а ци ја и сле де ње на ем-
бри о ни те, зго ле ме на мож ност за нив-
на имп лан та ци ја, ко ле кти ра ње на ин-
фор ма ции за по до бра од лу ка во се-
лек ци ја на де нот за ем бри о тран сфер 
кај раз лич ни во зрас ни гру пи па ци ен-
ти, ка ко и по ле сен при стап за ре ша ва-
ње на ма шки от ин фер ти ли тет со при-
ме на на мо ле ку лар ни те сто ви ка ко но-
ви би о мар ке ри за ана ли за на спер-
ма то зо и ди те.

Од 1999 до 2007 го ди на ра бо тев 
ка ко истра жу вач ка и де мон стра тор-
ка во ла бо ра то ри ја та за мо ле ку лар на 
би о ло ги ја на Ин сти ту тот за би о ло ги ја 
при ПМФ, Скоп је, вклу чу вај ќи и изра-
бо тка на по ве ќе од 13.000 цер ви кал-
ни при ме ро ци за ХПВ-ге но ти пи за ци ја, 
што бе ше и те ма за изра бо тка на ма-
ги стер ски от труд што го од бра нив во 
2006 го ди на на исти от фа кул тет. На-
ша та со ра бо тка про дол жу ва и по на-
та му пре ку из ве ду ва ње ид ни за ед нич-

ки про е кти кои ќе би дат мост за спо-
ју ва ње на на у ка та и ру тин ска та ап ли-
ка ци ја.

Из бра на сум за на ци о нал на прет-
став нич ка за ем бри о ло ги ја од Ма ке-
до ни ја во Европ ско то здру же ние за 
ху ма на ре про дук ци ја и ем бри о ло ги-
ја со ман дат од 2015 до 2017 го ди на.

Ка ква ор га ни за ци ја тре ба да се на пра-
ви за да се би де од ли чен на уч ник, ус пеш-
на со пру га и мај ка?

- Мо е то се мејс тво стои зад се кој 
мој ус пех. Поч ну вај ќи од мо и те ро ди-
те ли кои ми го по ка жаа ви стин ски от 
пра вец во жи во тот, ка ко и под др шка-
та од мо јот со пруг, кој иа ко е еко но-
мист ја раз би ра мо ја та ра бо та и че-
сто то отсус тво од до ма. Мо ја та ќер ка, 
ко ја има 6 го ди ни, најм но гу се изра-
ду ва на за вр шу ва ње то на до кто ра тот 
за тоа што ѝ ве тив де ка не ма по ве ќе 
да ра бо там пред комп ју тер и ќе ѝ се 
по све там на неа. 

Оста ну ва ли вре ме и за не што дру го?
- Ги са кам па ту ва ња та и за тоа сло бод-

ни те ви кен ди или праз ни ци че сто ги ми-
ну ва ме со се мејс тво то истра жу вај ќи не-
кои но ви ин те рес ни де сти на ции. 

Најголемапричиназаоштетувањенаспермал
натаДНКеоксидативниотстрескајмажите,
којсеповрзувасоинфекциинаурогениталниот

тракт,зголеменатемпературавотестисите,варикоцели,
заболувањасовисокителеснитемператури,пушење,ко
ристењефитнесдрогиилекарства,напреднатавозраст
иизложувањенаенвироменталнифактори(загадување,
радијација,зрачење)

Со сопругот и ќерката
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Во цен та рот за ин ви тро-фер-
ти ли за ци ја во „Ре-Ме ди ка“ 
за ед но ра бо тат не кол ку ти-
ма со за ед нич ка цел - по-

мош да се до бие по томс тво. По крај 
уло га та на ги не ко ло зи те и ем бри о ло-
зи те, ра бо та та на ме ди цин ска та се-
стра е важ на во це ло куп ни от про-
цес на трет ма нот. Ме ди цин ска та се-
стра е ко о ди на тор во ра бо та та ме ѓу 
ти мот на ги не ко ло зи и ем бри о ло зи.  
- Долж ност на ме ди цин ска та се стра е 
да го поз на ва це ло куп ни от про цес на 
ра бо та та за да мо же со од вет но да ги 

спро ве де одре де ни те за пи си на ги не-
ко ло зи те и на ем бри о ло зи те - ве ли Да-
ни ца Ра де ска-Ка зи ов ска, од де лен ска 
се стра на од де лот за ин ви тро-фер ти ли-
за ци ја и аси сти ра на ре про дук ци ја.

ПОДДРШКА ЗА УСПЕХ

Ина ку, са ми от про цес на ин ви тро е 
сло жен и спе ци фи чен од не кол ку ас-
пе кти. 

- Пр венс тве но, чув стви тел но ста на 
са ма та проб ле ма ти ка. Оние кои не-
ма ат де ца не се бол ни, но се пак има-
ат проб лем кој по не ко гаш ба ра по дол-
го вре ме за да се ре ши. Тие по че сто до-
а ѓа ат на прег ле ди, ни во то на стрес кај 
нив е по ви со ко, а оче ку ва ња та го ле-
ми. За тоа е по треб на по зи тив на енер-
ги ја ко ја ја пре не су ва ме уште од пр-
ви от наш раз го вор на за поз на ва ње, 
об јас ну ва ње на мож ни те при чи ни за 
ин фер ти ли тет и на чи нот на кој мо жат 
да се ре шат - ве ли Ра де ска-Ка зи ов ска. 

Таа об јас ну ва де ка по ми ну ва ат по-
дол го вре ме со нив во об јас ну ва ње на 
ор ди ни ра на та те ра пи ја од до кто рот, об-
јас ну ва ње на са ми от про цес или дру ги 
при друж ни про це ду ри по вр за ни со са-
ми от трет ман.

- Са ка ме на ши те па ци ен ти да се чув-
ству ва ат при јат но и без бед но ми ну вај-
ќи го це ли от овој про цес, да зна ат де-
ка ги во ди ви со ко про фе си о на лен тим 
под го твен да на пра ви сѐ за за ед нич ки 
ус пех - до пол ну ва Ра де ска-Ка зи ов ска. 

Пра вил на та ап ли ка ци ја на хор мон-
ска та сти му ла ци ја е друг би тен мо мент 
во ра бо та та на ме ди цин ски те се стри. 
Се при ма по ве ќе де но ви, по што сле ду-
ва кон тро ла на ова ри јал ни от од го вор со 
ул тра со но граф ски прег ле ди кои тре ба 
до бро да се ор га ни зи ра ат со па ро ви те.  
- По не ко гаш па ци ен ти те се збу не ти, 
осо бе но ако е прв обид за ин ви тро, што 
ба ра до ста вни ма ние и до бра про це на 
да ли па ци ен ти те пра вил но го сфа ти ле 
про це сот. За оние за кои има ме про це-
на де ка им тре ба по го ле ма под др шка, 
им сто и ме на рас по ла га ње и по ра бот-

но то вре ме за кон сул та ции. Осо бе но е 
кри тич на т.н. стоп ин јек ци ја, бит на за 
фи нал на та ма ту ра ци ја на јај це-кле тки-
те. Ако па ци ен тка та не ја при ми во точ-
но за да де ни от вре мен ски пер и од, на 
де нот на ас пи ра ци ја на фо ли ку ли те не-
ма да се нај дат јај це-кле тки и це ли от 
труд ќе про пад не. На ши те те ле фон ски 
бро е ви се до стап ни и има ме фре квент-
на ко му ни ка ци ја пре ку це ли от ден, што 
ги пра ви на ши те па ци ен ти по без бед ни 
- ве ли Ра де ска-Ка зи ов ска. 

ЗАЕДНО ПОСИЛНИ

Пре циз но то во де ње на обем на та ме-
ди цин ска до ку мен та ци ја мо ра да би-
де точ на и комп лет на, би деј ќи е за пис-
ник за це лос ни от ан гаж ман од по че то-
кот на сти му ла ци ја та, па сѐ до ем брио-
транс фе рот. 

- По транс фе рот на ем бри о ни те про-
дол жу ва на ша та ко му ни ка ци ја, со ве ти-
те и че ка ње на по зи ти вен тест на бре-
ме ност кој си те нѐ пра ви среќ ни. И по-
крај тоа што про цен тот на по стиг на та 
бре ме ност е мно гу ви сок, се пак не кои 
па ро ви не ус пе ва ат да по стиг нат бре-
ме ност. Со нив бор ба та про дол жу ва 
до ко неч на по бе да. Осо бе но сум гор-
да и среќ на што пос лед ни ве 6 го ди ни 
од мо е то ра бот но искус тво ги ми ну вам 
во овој цен тар, оп кру же на со пре кра-
сен тим ко ле шки, до кто ри и ем бри о ло-
зи со кои се ра ду ва ме на се кој до би-
ен по зи ти вен тест за по стиг на та бре-
ме ност - до да ва Ра де ска-Ка зи ов ска.

Сакаменашитепациентидасе
чувствуваатпријатноибезбед

номинувајќигоцелиотовој
процес,дазнаатдекагиводи

високопрофесионалентимпод
готвенданаправисѐзазаед

ничкиуспех
ДаницаРадескаКазиовска,

одделенскасестра
наодделотзаИВФ

Тимзауспех
исподелувањерадост

Ониештосесоочуваатсо
неплодностпочестодоаѓа
атнапрегледи,нивотона
стрескајнивеповисоко,а
очекувањатаголеми.Затоа
епотребнапозитивнаенер
гијакојаимедицинските
сестријапренесуваатуште
одпрвиотразговор
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Ху ман па пи ло ма ви ру сот - ХПВ ја 
пре диз ви ку ва нај че ста та по ло во 
пре нос ли ва ин фек ци ја во све тот 
и е од го во рен за ре чи си си те слу-

чаи на кар ци ном на гр ло то на ма тка та.
Д-р Си мо ни да Кот ла ро ва-По по ска, ги-

не ко лог во „Ре-Ме ди ка“, об јас ну ва де-
ка ге ни тал на та ин фек ци ја со ху ман па-
пи ло ма ви рус мо же да се по де ли во ин-
фек ци ја со ни зок ри зик (пре диз ви ку ва 
ге ни тал ни бра да ви ци) и ин фек ци ја со 
ви сок ри зик (пре диз ви ку ва цер ви кал-
на ин тра е пи тел на не оп ла зи ја и цер ви-
кал ни и дру ги кар ци но ми). Иа ко нај го-
ле ми от број ин фек ции со ху ман па пи ло-
ма ви рус се раз ре шу ва ат спон та но во 
рок од две го ди ни, не кои, со ви сок ри-
зик, оп сто ју ва ат и се сме та ат за пре кур-
сор на кар ци но мот. 

Спо ред до ктор ка та, се про це ну ва де-
ка 80-100 от сто де вој ки на во зраст од 
18 до 25 го ди ни до а ѓа ат во кон такт со 
овој ви рус при по лов од нос, до де ка 30 
от сто де вој ки раз ви ва ат симп то ми на 
ин фек ци ја. При чи на за ова е спон та но-
то са мо из ле ку ва ње, про цес кој мно гу 
за ви си од со стој ба та на иму но ло шки от 
си стем на ин фи ци ра на та лич ност.

РИЗИЧНИ ВИДОВИ

Иден ти фи ку ва ни се око лу 130 ви да 
ху ман па пи ло ма ви ру си. Тоа е гру па на 
ДНА-ви ру си кои ин фи ци ра ат чо веч ки 

епи те ли јал ни кле тки. Око лу 40 од нив 
пре диз ви ку ва ат ге ни тал на бо лест, а 15 
ви да се со ви сок ри зик кои мо жат да 
пре диз ви ка ат ин тра е пи тел ни ле зии и 
цер ви кал ни и дру ги кар ци но ми. 

Иа ко кар ци но мот на гр ло то на ма-
тка та по ве ќе не е чест во раз ви е ни-
от свет по ра ди ши ро ко рас про стра-
не ти от скри нинг, тој, се пак, оста ну-
ва да би де тре ти от нај чест кар ци ном 
кај же ни те во све тот.

- ХПВ-ин фек ци ја та е нај че ста по ло-
во пре нос ли ва ин фек ци ја кај же ни те 
и око лу 80 от сто од се ксу ал но актив-
ни же ни се за ра зу ва ат со ХПВ во те-
кот на жи во тот. Но ин фек ци ја та обич-
но е мин ли ва и без симп то ми. Пре ва-
лен ца та на ге ни тал ни те бра да ви ци, 
нај вид ли ва та ма ни фе ста ци ја на ХПВ-
ин фек ци ја та, се ја ву ва кај са мо еден 
от сто од се ксу ал но актив ни же ни. Па-
ци ен ти те кои има ат кли нич ки симп-
то ми прет ста ву ва ат са мо мал дел од 
по пу ла ци ја та со ла тент на та ин фек ци-
ја. Хро нич на та ХПВ-ин фек ци ја го зго-
ле му ва ри зи кот за на ста ну ва ње на 
ра кот на гр ло то на ма тка та за 65, а 
кај он ко ге ни те ви со ко ри зич ни ти по-
ви и за 130 па ти - ве ли д-р Кот ла ро-
ва-По по ска.

По ве ќе то же ни со по зи ти вен ХПВ-
тест се пак не ма да до би јат ге ни тал ни 
бра да ви ци или цер ви кал на дисп ла зи-
ја, до да ва до ктор ка та, иа ко кај дру ги 

же ни ХПВ-ин фек ци ја та се по вр зу ва 
со на ста ну ва ње то на ра кот на гр ло то 
на ма тка та. Сла бе е ње то на иму но ло-
шки от си стем по ра ди хро ни чен емо-
ци о на лен или друг стрес, ло ша ис хра-
на, зе ма ње ал ко хол и пу ше ње, мо-
же да би дат при чи на за про ме на во 
иму но ло шки от од го вор, кои мо же да 
ја за поч нат актив но ста на ви ру сот.

ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ

ХПВ се пре не су ва пре ку кон такт со ин-
фи ци ра на та ге ни тал на ко жа или ли га ви-
ца. Ге ни тал ни те бра да ви ци се ви со ко ин-
фе ктив ни по ра ди нив но то ви со ко ви рус-
но вне су ва ње, од нос но до 65 от сто од се-
ксу ал ни те кон та кти раз ви ва ат ин фек ци-
ја. Во о би ча е ни от ин ку ба ци ски пер и од за 
бра да ви ци те е од три не де ли до осум ме-
се ци, со про сек од 2,9 ме се ци. Орал на-
та ин фек ци ја со ге ни тал ни те ХПВ-ти по ви 
мо же да се слу чи, но ри зи кот од пре но сот 
е мал. Пе ри на та лен пре нос исто та ка мо-
же да се слу чи, но тоа е ре тко.

СИМПТОМИ

Кај ма жи те ге ни тал ни те бра да ви-
ци се ја ву ва ат на гла ва та на пе ни-
сот и на пер пу ци у мот, а кај же ни те 
на ма ли те ус ни, по це ла та по вр ши на 
на ва ги на та, на пер и не у мот или око-
лу чма рот. Ако бро јот на кон ди ло ми-

ХПВ
манифестации,
ризиции
заштита
ВрвотнадоминацијатанаХПВинфекцијатакајжените
евонивнитеранидваесеттигодини,акогатиеќе
достигнат20годиниодживотот,таапостојано
сенамалува,иакопомалвторврвсејавувакај
постменопаузалнитеженивонекоигеографскиобласти

те е уме рен и че ша ње то е уме ре но.
- Во слу чај на по го лем број кон ди-

ло ми, и ако тие се во гру пи, мож ни 
се кр ва ве ња и то гаш кон ди ло ми те 
се мно гу бол ни. Ин фек ци ја та со ви-
со ко ри зич ни те ти по ви мо же да би-
де при дру же на или да се ја ви изо-
ли ра но, и обич но се откри ва пре ку 
ХПВ-брис од гр ло то на ма тка та, кој 
се пре по ра чу ва да се на пра ви при 
не нор мал но сти во ПАП-те стот - об-
јас ну ва на ша та со го вор нич ка.

КЛИНИЧКИ ТЕК И МАНИФЕСТАЦИИ

ХПВ-ин фек ци ја та мо же да би де 
ла тент на, субк ли нич ка или кли нич-
ка. Мо же да би де ин фек ци ја со ни-
ско ви рус но вне су ва ње без кли нич-
ка бо лест, или ин фек ци ја со ви со ко 
ви рус но вне су ва ње со кли нич ка бо-
лест. Та ква бо лест мо же да се ма ни-
фе сти ра ка ко ге ни тал ни бра да ви ци 
или ка ко ин тра е пи те ли јал на ле зи ја 
од ни зок или од ви сок сте пен. Кај 90 
от сто од ин фи ци ра ни те со ХПВ со ви-
сок или со ни зок сте пен ин фек ци ја-
та се ис чи сту ва за вре ме од две го-
ди ни. Сред но то вре ме до ис чи сту-
ва ње од ге ни тал ни те бра да ви ци по 
трет ма нот е око лу шест ме се ци. Кај 
же ни те, до 30 от сто од слу ча и те ге-
ни тал ни те бра да ви ци спон та но се 

пов ле ку ва ат во пер и од од че ти ри 
ме се ци.

- Не е јас но да ли ова иму но-по-
сре до ва на ре гре си ја ја ели ми ни-
ра ин фек ци ја та или ја су пре си ра 
за стал но, но и во два та слу чаи ви-
ру сот пре ста ну ва да ма ни фе сти ра 
ле зии. Во по мал број слу чаи ка де 
што ин фек ци ја та не се ис чи сту ва, 
по стои ри зик од про гре си ја во ма-
лиг ни тет -  ве ли д-р Си мо ни да Кот-
ла ро ва-По по ска.

РАНИТЕ ДВАЕСЕТТИ ГОДИНИ 
НАЈКРИТИЧНИ ЗА ЖЕНИТЕ

Вр вот на пре ва лен ца та на ХПВ-ин-
фек ци ја та кај же ни те е во нив ни те 
ра ни два е сет ти го ди ни. Ко га же ни-
те ќе до стиг нат 20 го ди ни од жи во-
тот, пре ва лен ца та по сто ја но се на-
ма лу ва, ма кар што по мал втор врв 
се ја ву ва кај пост ме но па у зал ни те 
же ни во не кои ге о граф ски об ла сти.

Ова мо же да се пре пи ше на при-
сус тво то на ви ру сот или до а ѓа до но-
ва ин фек ци ја. Ин тер ва лот по ме ѓу 
ин фек ци ја та и ди јаг но за та на кар-
ци но мот е од 10 до 20 го ди ни. По-
ра ди тоа што вр вот на ин ци ден ца-
та на цер ви кал ни от кар ци ном не се 
ја ву ва до 40-го диш на во зраст, те-
сти ра ње то за при сус тво то на ХПВ е 

нај ко рис но по ме ѓу 30 и 40-го диш-
на во зраст. 

РАК НА ГРЛОТО НА МАТКАТА 

Иа ко цер ви кал ни от кар ци ном, од-
нос но ра кот на гр ло то на ма тка та, е од 
при ма рен ин те рес кај же ни те со пер-
зи стент на та ХПВ-ин фек ци ја, ХПВ ин-
ду ци ра кар ци но ми и на ва ги на, вул ва, 
анус и пе нис. Исто та ка, по сто јат епи-
де ми о ло шки до ка зи кои ја по вр зу ва-
ат ХПВ-ин фек ци ја та со орал ни от сква-
моз но кле то чен кар ци ном. До ктор ка та 
об јас ну ва де ка рес пи ра тор на та па пи-
ло ма то за е пре диз ви ка на од ни ско ри-
зич ни те ХПВ-ти по ви.

- Ни ско ри зич ни те ХПВ ге ни тал ни 
ин фек ции мо жат да ре зул ти ра ат со 
ано ге ни тал ни бра да ви ци (condyloma 
acuminata), кои изг ле да ат ка ко по вто-
ру вач ки па пу ли или ле зии кои ли чат на 
кар фи ол, или рам ни ге ни тал ни бра да-
ви ци (condyloma planum). Ге ни тал ни-
те бра да ви ци по бе лу ва ат при ап ли ка-
ци ја та на од 3 до 5 про цен ти оцет на ки-
се ли на, но овој тест не е спе ци фи чен - 
ве ли таа. 

Иа ко ге ни тал ни те бра да ви ци мо жат 
да пре диз ви ка ат зна чи тел но емо ци о-
нал но на ру шу ва ње, најм но гу ле зии на 
кра јот ис чез ну ва ат и дол го роч ни те пос-
ле ди ци по здрав је то се ми ни мал ни.  >>

ХПВинфекцијатаенајчестапо
ловопреносливаинфекцијакај
жените.Околу80отстоодсексу
алноактивнитеженисезаразу
ваатсоХПВвотекотнаживотот

ДрСимонида
КотлароваПопоска,гинеколог

ЖЕНСКОЗДРАВЈЕ
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на ХПВ-ин фек ци ја спо ре де но со оние 
што пу шат по мал ку од 10 ци га ри на ден. 
И ма жи те што пу шат има ат зго ле ме на 
шан са да до би јат ге ни тал ни бра да ви ци 
спо ре де но со не пу ша чи те. 

ЗАШТИТА СО ВАКЦИНА

- Две одо бре ни ХПВ-вак ци ни се „гард-
сил“ и „цер ва рикс“ (Gardsil i Cervarix). 
„Гард сил“ е че ти ри ва лент на вак ци на ко-
ја шти ти од ХПВ-ти по ви те 6,11,16 и 18. 
Одо бре на е во 2006-та го ди на за де вој-
ки и же ни од 9 до 26 го ди ни. Шти ти од 
ге ни тал ни те бра да ви ци и од цер ви кал-
ни от кар ци ном и се да ва ка ко се ри ја од 
три вак ци ни (во ме се ци 0, 1 до 2 и 6). Би-
ва лент на та вак ци на (Цер ва рикс) шти ти 
од ти по ви те 16 и 18, но не и од ти по ви-
те 6 и 11. Вак ци на та „гард сил“ (ко ја се 
упо тре бу ва и кај нас) е ре чи си 100 про-
цен ти ефи кас на во пре вен ци ја на пре-
кар ци ноз ни те ле зии (ЦИН 2 и ЦИН 3) и 
на ге ни тал ни те бра да ви ци ко га е да де-
на на па ци ен ти не из ло же ни на ин фек-
ци ја та. Ме ѓу тоа, вак ци на та да де на на 
се ксу ал но актив ни и на ХПВ из ло же ни 
же ни има по ма ла за шти та - об јас ну ва 
д-р Кот ла ро ва-По по ска.

Се пре по ра чу ва ру тин ска упо тре ба на 
вак ци на та ХПВ кај де вој чи ња од 11 до 
12-го диш на во зраст, со мож ност да се 
да ва и од 13 до 26-го диш на во зраст. За-
се га не ма до вол но по да то ци за или про-
тив ру тин ска вак ци на ци ја кај же ни те од 
19 до 26 го ди ни. Дол жи на та на за шти та-
та е нај мал ку пет го ди ни, а е пла ни ра на 
сту ди ја за сле де ње на 15-го диш ни ре-
зул та ти. Дол го роч на за шти та е не оп ход-
на за ХПВ вак ци на ци ја та да би де исп-
лат ли ва. Две те вак ци ни изг ле да ат без-
бед ни и иму но ге ни. Нај че сти спо ред ни 
ефе кти се ло кал на ре ак ци ја на вак ци на-
та, вр тог ла ви ца, мач ни на и оне све сту-
ва ње. И по крај вак ци на ци ја та, важ но е 
цер ви кал ни от скри нинг (со ПАП-брис) 
да про дол жи и по на та му, по ра ди тоа што 
е мал ку ве ро јат но вак ци на та да го сме-
ни те кот на ве ќе по стој на та ин фек ци ја 
или да ги из ле ку ва си те со ХПВ пре диз-
ви ка ни за бо лу ва ња. 

НЕРУТИНСКО 
ВАКЦИНИРАЊЕ МОМЧИЊА

Спо ред до ктор ка та, одо бре на е не ру-
тин ска упо тре ба на ква дри ва лент на та 
вак ци на кај мом чи ња та од 9 до 18-го-
диш на во зраст по ра ди пре вен ци ја на 

ге ни тал ни те бра да ви ци. Иа ко ма жи те 
прет ста ву ва ат ре зер во ар за жен ска та 
ХПВ-ин фек ци ја, не до сти гот на до ка зи за 
ко рист и исп лат ли вост ја пра ват вак ци-
на ци ја та на ова по пу ла ци ја кон тро верз-
на. Исто та ка, по сто јат до ка зи де ка обре-
жу ва ње то мо же да ја на ма ли ХПВ-ин-
фек ци ја та кај ма жи те. 

ЛЕКУВАЊЕ

Ко га ста ну ва збор за ле ку ва ње то при 
ХПВ-ин фек ци и те и пос ле ди ци те од нив, 
на ша та со го вор нич ка по со чу ва по ве-
ќе кон крет ни при ме ри и ме ди ка мен ти.

Кон ди ло ми те се от стра ну ва ат по хи-
рур шки пат со скал пел или ла сер, ка-
ко и со крио и еле ктро те ра пи ја. Вто ра 
мож ност е пре мач ку ва ње на изра сто-
ци те со по до фи лин, кој прет ста ву ва хе-
ми ска смо ла до би е на од пло дот на бе ли-
от глог и спа ѓа во гру па та на рас ти тел ни 
ци то ста ти ци. За пре мач ку ва ње на над-
во реш ни те кон ди ло ми, на ма тка та и на 
ва ги на та, мо же да се ко ри сти и три-хлор 
оцет на ки се ли на (ТЦА). Но вост во ле ку-
ва ње на кон ди ло ми те, до да ва до ктор ка-
та, е ими кви мод (Ал да ра), кој се вбро ју-
ва во иму но мо ду ли рач ки твор би, до де-
ка точ ни от ме ха ни зам на дејс тву ва ње 
на овој лек не е поз нат. По се ду ва ан-
ти ви рус но и ан ти ту мор ско дејс тво, при 
што е зна чи тел на сти му ла ци ја та на це-
лу лар ни от дел на иму но ло шки от си стем. 
Се при ме ну ва во вид на крем кој се на-
не су ва на про ме на та три па ти не дел но 
и за раз ли ка од хи рур шко то от стра ну ва-

ње или кри о те ра пи ја та на кон ди ло ми те, 
ка де што ре ци ди вот, од нос но мож но ста 
да се вра ти ин фек ци ја та е и до 75 от сто, 
сте пе нот на ре ци див кај ими ку и мо дот е 
по мал од 20 от сто.

- Истра жу ва ња та по ка жаа ду ри 50-80 
от сто на бла ги на ру шу ва ња во ПАП-те-
стот со по зи ти вен на од на ХПВ (ви со ко 
ри зи чен) и спон та но се нор ма ли зи ра ат 
без ле ку ва ње. По не ко гаш овие про ме-
ни бр зо се вло шу ва ат. Од иста при чи на, 
кај на од на ХПВ-ин фек ци ја на гр ло то на 
ма тка та, нај ва жен со вет е ре дов на ПАП-
кон тро ла - ве ли до ктор ка та.

По вто рен на од на дисп ла зи ја со ХПВ-
ин фек ци ја е ин ди ка ци ја за про ши ре на 
кол по ско пи ја со иден ти фи ка ци ја на про-
ме ни те. По по тре ба се пра ви хи сто ло-
шка ди јаг но сти ка (би оп си ја), а во за вис-
ност од ре зул та ти те на рас по ла га ње за 
по на та мош но ле ку ва ње се хи рур шки те 
ме то ди на ко ни за ци ја (ла сер, кла сич на 
ко ни за ци ја, ЛЛЕТЗ), со кои се от стра ну-
ва нез дра во то тки во на гр ло то на ма-
тка та, за ед но со ви ру сот. Кај по ни ски те 
сте пе ни на дисп ла зи ја, опи ша ни се из-
во нред ни ре зул та ти на ле че ње со ни ски 
до зи на при ро ден ин тер фе рон, со ус пех 
на те ра пи ја та од 80 до 100 от сто. 

Глав на та цел на ло кал но то ле че ње со 
ин тер фе рон е ин хи би ци ја на вгра ду ва-
ње то ХПВ во ге но мот на сѐ уште не ин-
фи ци ра ни те кле тки кои ја гра дат слуз ни-
ца та на ва ги на та и на гр ло то на ма тка-
та. Со при ме на та на вак ци на та про тив 
ХПВ се сме та де ка ко неч но ќе се на ма-
ли ри зи кот од оваа опас на ин фек ци ја.

ОПАСНОСТ ОД КАРЦИНОМ... 
ЦИН 1, ЦИН 2, ЦИН 3 

Ин фек ци ја та со ви со ко ри зич ни ХПВ-
ти по ви теж нее да трае по дол го откол-
ку таа со ни ско ри зич ни ти по ви и мо-
же да ре зул ти ра со цер ви кал на дисп ла-
зи ја ко ја во ди кон кар ци ном на гр ло то 
на ма тка та.

Осум ви со ко ри зич ни ХПВ-ти по ви се 
од го вор ни за 95 от сто од си те цер ви кал-
ни кар ци но ми, до де ка два од нив (ти-
по ви 16 и 18) пре диз ви ку ва ат око лу 70 
от сто од кар ци но ми те на гр ло то на ма-
тка та.

Ин фек ци ја та со по ве ќе ви со ко ри зич-
ни ти по ви дејс тву ва си нер ги стич ки во 
цер ви кал на та кар ци но ге не за, ве ли на-
ша та со го вор нич ка. 

Сте пен 1 цер ви кал на ин тра е пи те ли-
јал на не оп ла зи ја (ЦИН 1) ука жу ва на 
актив на ХПВ-ин фек ци ја и мо же да се 
пов ле че спон та но кај 40 от сто од слу ча-

и те. ЦИН 2 прет ста ву ва ле зи ја од ви сок 
сте пен, а ЦИН 3 нај мал ку се пов ле ку ва 
и пре рас ну ва во цер ви ка лен кар ци ном. 

Ни ско ри зич ни те ХПВ-ти по ви 6 и 11 
пре диз ви ку ва ат 90-95 от сто од ге ни тал-
ни те бра да ви ци. Ме ѓу тоа, ко ин фек ци ја 
со по ве ќе ти по ви е ре ла тив но че ста, та-
ка што при сус тво то на бра да ви ци те не 
иск лу чу ва ви со ко ри зич ни ти по ви. Ви-
со ко ри зич ни ХПВ-ти по ви се нај де ни во 
31 от сто од ге ни тал ни те ле зии. 

  
ТЕСТИРАЊЕ

ХПВ мо же да се де те кти ра пре ку ПЦР-
те сти ра ње или со ДНА-те сти ра ње. Те-
сти ра ње то за ни ско ри зич ни ХПВ-ти по-
ви кои не пре диз ви ку ва ат цер ви ка лен 
кар ци ном не ма кли нич ка ко рист, по ра-
ди што мо мен тал но до стап ни те ДНА-те-
сто ви де те кти ра ат са мо ви со ко ри зич-
ни ХПВ-ти по ви. Та ков е Hibrid Capture II 
High Risk ХПВ-тест кој откри ва 13 ви со-

ко ри зич ни ти по ви. Сен зи тив но ста му е 
приб лиж но 90 от сто и мо же да се ком-
би ни ра со ци то ло ги ја та (ПАП) кај же ни-
те на 30 го ди ни и по ста ри. Ако два та те-
ста се не га тив ни, мо жат да се по вто рат 
по три го ди ни.

РИЗИК-ФАКТОРИ

Ге ни тал ни от кон такт е во деч ки ри зик-
фа ктор за до би ва ње ХПВ. Ри зи кот се 
зго ле му ва со бро јот на се ксу ал ни парт-
не ри. Дру ги ри зик-фа кто ри вклу чу ва ат 
мул тип ни парт не ри, секс во ра ни те го-
ди ни, не ко ри сте ње кон дом и се ксу ал-
но- пре нос ни ин фек ции. Упо тре ба та на 
кон до мот е са мо 70 от сто ефи кас на во 
пре вен ци ја та на ХПВ-пре но сот по ра ди 
тоа што по стои кон такт со ге ни тал на та 
ко жа. Пу ше ње то е исто та ка по вр за но со 
пер зи стент ни те ХПВ-ин фек ции. Же ни те 
што пу шат по ве ќе од 20 ци га ри на ден 
има ат зго ле ме на шан са за пер зи стент-

Со ог лед на мож но ста за спон та но са мо из ле ку ва ње од ви ру сот со ви со ка стап-
ка, се пре по ра чу ва за шти тен по лов од нос со кон дом, иа ко тој не да ва ап со лут-
на за шти та во пре нос на ви ру сот. Се пак, на овој на чин се на ма лу ва пре не су-
ва ње то на ко ли чес тво то ви рус ме ѓу парт не ри те во те кот на по ло ви от од нос, та-
ка што по лес но се ос тва ру ва спон та но са мо из ле ку ва ње од ви ру сот. Мно гу број-
ни истра жу ва ња упа ту ва ат на по вр за но ста на ни ски те вред но сти на ан ти о кси-
да тив ни те ви та мин А (бе та ка ро тен), Е и Ц, ка ко и ви та ми нот Б-комп лекс (осо-
бе но фол на та ки се ли на) со цер ви кал на та дисп ла зи ја кај ХПВ-ин фек ци ја. За тоа 
се пре по ра чу ва зго ле ме но вне су ва ње ан ти о кси да тив ни ви та ми ни (ка ро те но-
ид комп лекс, фла во но ид комп лекс, бе та гард) и фол на ки се ли на во ис хра на та. 

Спо ред д-р Кот ла ро ва-По по ска, поз нат и си лен ан ти о кси да ти вен учи нок има-
ат пре па ра ти те од алое ве ра (алое ве ра плус, алое ве ра гел). Во сти му ла ци ја на 
иму но ло шки от од го вор, со пра вил на ис хра на, пре ки ну ва ње со пу ше ње ци га ри 
и пи е ње ал ко хол, зна чај на уло га има ат на ма лу ва ње то на стре сот, пра ви лен рас-
по ред на днев ни те актив но сти и дне вен од мор т.е при јат на днев на ру ти на. Сти-
му ла ци ја на ло ка лен иму но ло шки од го вор на ва ги на та се по стиг ну ва со ре ге не-
ра ци ја и со јак не ње на при род на та ва ги нал на фло ра (Lactogyn, vag. Acidosalus).

Кон тро вер зи и те во вр ска со ХПВ-вак ци на та ја вклу чу ва ат нив на та ви со ка це на (приб лиж но 150 до ла ри по до за), не си-
гур но то тра е ње на за шти та та и за гри же но ста де ка та ка се да ва пре мол че но одо бру ва ње на се ксу ал ни те актив но сти, ка ко 
и лаж но чув ство на си гур ност.

- По крај тоа, не оп ход ност да се вак ци ни ра ат мно гу мла ди де вој ки (9-11 г.) пред да ста нат се-
ксу ал но актив ни, воз не ми ру ва мно гу ро ди те ли. По стои и кри ти ка на агре си вен мар ке тинг за 
ХПВ-вак ци на ци ја на по во зрас ни же ни, ве ќе из ло же ни на ХПВ, до де ка по мал ку вни ма ние е 

да де но на по пу ла ци ја та со ви сок ри зик. Во пре де ли те ка де што цер ви кал ни от скри нинг 
е ве ќе ру ти на, ХПВ-вак ци на ци ја та не ма зна чи тел но да го на ма ли број на же ни за бо ле-

ни од кар ци ном на гр ло то на ма тка та, ту ку са мо ќе се на ма ли бро јот на оние со не-
нор ма лен скри нинг-тест - ве ли д-р Кот ла ро ва-По по ска.

Нај го ле ма по тре ба од ХПВ-вак ци на има во др жа ви те во раз вој, ка де што мно-
гу же ни ни ко гаш не пра ват ПАП-тест, по ра ди што кар ци но мот на гр ло то на 
ма тка та е глав на при чи на за смрт. Приб лиж но 80 от сто од кар ци но ми те на 
гр ло то на ма тка та се сре ќа ва ат во др жа ви те во раз вој. Вак ци на та мо же да 
пре ве ни ра 80-90 от сто кар ци но ми на гр ло то на ма тка та во све тот. Ме ѓу тоа, 
до да ва до ктор ка та, це на та на се га до стап ни те вак ци ни огра ни чу ва нив на 
до стап ност во пре де ли те ка де што е најм но гу по треб на.

Вакцинацијаконтроверзииисомнежи

Алтернативназаштита,алтернативнатерапија
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овие про сто ри це лос но е во ве де на оваа 
хи рур шка ме то да.

- При ар тро ско пи ја та ен до скоп ски 
вле гу ва ме со спе ци јал ни ин стру мен ти 
за да го со бе ре ме ви шо кот тки ва, да се 
израм ни ‘рска ви ца та, да се осве жат де-
ло ви те ка де што ‘рска ви ца та е из гу бе на. 
Ду ри има и со стој би ка де што има от че-
пу ва ња на одре де ни ‘рска вич ни де ло-
ви од ко ска та кои ар тро скоп ски ги фи-
кси ра ме и ги тре ти ра ме. При тоа не ма 
по тре ба од кла сич на опе ра ци ја, од нос-
но не ма по тре ба од отво ра ње на згло-
бот. Дру га пред ност е тоа што со ма ла, 
ми ни мал но ин ва зив на тех ни ка ус пе ва-
ме да вле зе ме ме ѓу ко ски те од ста па ло-
то и оние на по тко ле ни ца та, не што што 
не ма шан си да се из ве де на друг на чин 
- ве ли д-р Или ев.

И ЗА СМИРУВАЊЕ И ЗА ДИЈАГНОЗА

Не што што мно гу че сто го сре ќа ва ме 
се од дол же ни те ото ци на скоч ни от зглоб, 
од нос но си но ви ти си. Тие се тол ку упор-
ни на те ра пи ја што не ко гаш ле ка ри те 
не ма ат ре ше ние за нив. То гаш, ве ли на-
ши от со го вор ник, се пра ви ар тро ско пи-
ја за да се ис чи сти таа си но ви ја и да се 
сми ри со стој ба та на згло бот.

Ар тро ско пи ја та не се ко ри сти са мо за 
ди јаг но сти ка ту ку и за ин тер вен ции. Не-
кои од спе ци јал ни те ин стру мен ти што 
се ко ри стат при таа ме то да е и ка ме ра-
та, ко ја овоз мо жу ва да би дат ана ли зи-
ра ни си те не вид ли ви де ло ви на скоч ни-
от зглоб ко га се ра бо ти кла сич на, отво-
ре на ме то да.

БРЗО ОПЕРИРАЊЕ, 
БРЗО ЗАКРЕПНУВАЊЕ

За па ци ен тот оваа тех ни ка зна чи мно-
гу, би деј ќи е ми ни мал но ин ва зив на, а 
во бол ни ца се оста ну ва са мо ед на ве-
чер и ве ќе след ни от ден па ци ен тот си 
оди до ма.

- Во за вис ност од го ле ми на та на 
оште ту ва ње то на ‘рска ви ца та не ко-
гаш пре по ра чу ва ме но се ње па те ри-
ци 4-6 не де ли, за да се за чу ва де лот 
што е израм нет, осве жен, и да му овоз-
мо жи ме ус ло ви за ре ге не ра ци ја на тки-
во то. Кај оние со стој би кај кои пра ви-
ме са мо от стра ну ва ње на не кои сло-
бод ни те ла ве ќе след ни от ден па ци ен-
ти те ги пу шта ме од бол ни ца без па те-
ри ци и ги пра ќа ме на фи зи кал на те ра-
пи ја - ве ли д-р Или ев.

За па ци ен тот, исто та ка, е мно гу важ-
но и тоа што про це сот на ре ха би ли та-
ци ја е брз, а опас но ста од ин фек ции е 
све де на под два от сто, за раз ли ка од по-
ра но ко га кај се кој де сет ти па ци ент се 
оче ку ва ло да се ја ви комп ли ка ци ја. Се-
га е на ма ле но и вре ме тра е ње то на ин-
тер вен ци ја та на са мо че ти ри е се ти на 
ми ну ти.

НАЈЧЕСТИ ПОВРЕДИ, 
СИМПТОМИ, ДИЈАГНОЗА

Зго ле ме ни от број па ци ен ти со по вре-
ди на скоч ни от зглоб за на ши от со го вор-
ник е ре зул тат и на на пре до кот на ди јаг-
но сти ка та. Тој ве ли де ка со маг нет на та 
ре зо нан ци ја тие има ат ја сен при каз што 
е она што го ба ра ат, а со ар тро ско пи ја та 
го ре ша ва ат проб ле мот. Па ци ен ти те, до-
да ва до кто рот, ќе на пра ват обич на ренд-
ген ска сним ка од ко ја пр вич но се до би-
ва ин фор ма ци ја де ка не што се слу чу ва - 
да ли е не кој ко скен де фект или е ко скен 
изра сток. Но ако не мо же да се по ста ви 
ко неч на ди јаг но за, пред да се по ста ви 
ин ди ка ци ја за опе ра ци ја, се ба ра од па-
ци ен тот да на пра ви маг нет на ре зо нан-
ци ја. Оток, на кри ву ва ње при оде ње, 
огра ни че ни дви же ња на скоч ни от зглоб 
или не ста бил ност се симп то ми те што во-
дат во на со ка де ка тре ба да се на пра ви 
не што по ве ќе од ди јаг но сти ка.

- По вре ди те на скоч ни от зглоб се мно-
гу че сти, осо бе но кај спор ти сти те, па за-
тоа и се по све ту ва го ле мо вни ма ние на 
еду ка ци ја та и на обу ка та за трет ман на 
ско чен зглоб. Ду ри по стои и свет ска асо-
ци ја ци ја за ско чен зглоб, а во Хо лан ди-
ја д-р Ван Дијк ор га ни зи ра пре стиж ни 
обу ки за ра бо та со ско чен зглоб. Во Ма-
ке до ни ја има не кол ку пи о нер ски оби-
ди, но ние во „Ре-Ме ди ка“ ја раз вив ме 
оваа тех ни ка и ја ра бо ти ме во це лост 
бла го да ре ние на ко ле ги од Сло ве ни ја - 
до пол ну ва д-р Или ев.

Ар тро ско пи ја та е ми ни мал но 
ин ва зив на ен до скоп ска про-
це ду ра со ко ја се овоз мо жу ва 
ди јаг но сти ци ра ње и трет ман 

на одре де ни со стој би, за бо лу ва ња или 
по вре ди на згло бо ви те. Еден од но сеч-
ки те, по под виж ни те, а со тоа и по оп то-
ва ре ни те згло бо ви на те ло то е скоч ни-
от зглоб и ток му по ра ди тој зго ле мен оп-
сег на дви же ња че сто е из ло жен на по-
вре ди, пос ле ди ци од по вре ди и за бо лу-
ва ња. По вре ди те на скоч ни от зглоб де-
нес се мно гу че сти, за раз ли ка од по ра-

но ко га на 10 по вре ди на ко ле но има-
ло са мо ед на по вре да на ско чен зглоб. 
По ра ди че сто та та на по вре ди те ар тро-
скоп ска та хи рур ги ја во ор то пе ди ја та ни 
овоз мо жу ва ви стин ско по ста ву ва ње на 
ди јаг но за та и трет ман на тие со стој би.

БЕЗ ОТВОРАЊЕ И БЕЗ КЛАСИЧНИ РЕЗОВИ

За при ме на та и ефи кас но ста на ар-
тро ско пи ја та по де тал но об јас ну ва д-р 
Бо рис лав Или ев, ор то пед ски хи рург во 
„Ре-Ме ди ка“, ка де што единс тве но на 

Одличнирезултатиприоперација
инанајтешкиповреди

При по вре да на скоч ни от зглоб се ки не до бар дел од ли га мен ти те, а ед на 
од нај те шки те по вре ди е ко га се ки не пред ни от дел од син дез мо за та, што 
до ве ду ва до ши ре ње на две те ко ски на по тко ле ни ца та. Тоа, об јас ну ва д-р 
Или ев, зна чи де ка ко га па ци ен тот со це ла та те жи на ќе при тис не на ста па ло-
то, ко ски те се ши рат и ста па ло то вле гу ва го ре, се из ме сту ва.

- Тие тре ба да се за др жат во иста по зи ци ја. Ние на пра вив ме не кол ку та-
кви опе ра ции пре ку ко жа (пер ку та но) без ре зо ви, се ста ва ед на фи кса ци ја 
ко ја се ви ка син дес мо за тај троп, а цел та е две те ко ски да се за др жат во ста-
бил на по зи ци ја - ве ли до кто рот.

Запациентотемногуважно
штозакрепнувабрзо,аопас
ностаодинфекцииесведена
поддваотсто,заразликаод
поранокогакајсекојдесетти

пациентсокласичнаоперација
сеочекувалодасејавикомп

ликација
дрБориславИлиев,
ортопедскихирург

Приартроскопија,ендоскопски,безотвора
ње,севлегувавоскочниотзглобсоспецијал
ниинструментиисесобиравишокотткива,
серамни‘рскавицата,сеосвежуваатделовите
кадештотааеизгубена,сетретираатотчепу
вањатана‘рскавичнитеделовиодкоската

дијагноза,
операција,
третман

Артроскопија
созаденпристап
поранотабу,
асегапрактика

- Не што што не о дам на го во ве-
дов ме кај нас е да не ра бо ти ме са-
мо ар тро ско пи ја на ско чен зглоб 
со пре ден при стап. Поч нав ме да го 
вр ти ме па ци ен тот и на сто мак, при 
што одре де ни со стој би кои по ра но 
беа та бу да се из ве дат без отво ра-
ње на згло бот, се га ги ра бо ти ме ен-
до скоп ски со ар тро ско пи ја со за-
ден при стап. Тоа зна чи де ка се вле-
гу ва по крај ахи ло ва та те ти ва, осо-
бе но вни ма тел но по ра ди тоа што 
та му има мно гу нер ви и крв ни са-
до ви кои ги из бег ну ва ме, и ен до-
скоп ски со ар тро скоп ги ре ша ва-
ме по вре ди те на зад ни от дел од 
скоч ни от зглоб или не кои ко ске ни 
изра сто ци за кои по ра но мо ра ше 
да се отво ри згло бот со рез - об јас-
ну ва на ши от со го вор ник.

Вештачкискочен
зглоб

Во све тот ве ќе се по ста ву ва ве-
штач ки ско чен зглоб, а на Бал ка нот 
сѐ уште не, освен не кои оби ди во 
Ри е ка, Хр ват ска.

Спо ред д-р Или ев, па ци ен ти те во 
Ма ке до ни ја сѐ уште се скеп тич ни 
за тоа.

- Мал ку е спе ци фич но, иа ко ги има 
ка ко па то ло ги ја лу ѓе то сѐ уште не се 
од лу чу ва ат на та ков че кор. И да им 
пре по ра чам та кво не што, ако е тол-
ку оште тен згло бот што има по тре ба 
од за ме на со ве штач ки, па ци ен ти те 
се мал ку скеп тич ни. По пр во би при-
фа ти ле да се на пра ви дру га ин тер-
вен ци ја (вко ча ну ва ње на згло бот) 
одо што да се по ста ви ве штач ки ско-
чен зглоб - ве ли до кто рот. 

Артроскопија
наскочензглоб
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Де бе ли на та во пос лед ни те 
де це нии сѐ по се ри оз но се 
тре ти ра, осо бе но отка ко се 
вбро ју ва во еден од глав ни-

те фа кто ри за мно гу за бо лу ва ња. Без 
ог лед на тоа да ли при чи ни те за ви шо-
кот ки ло гра ми се пре ку мер но то ја-
де ње, не ре дов ни те, а обем ни обро-
ци, за по ста ве на та фи зич ка актив ност 
или, пак, по стои пси хич ка по за ди на, 
на овој проб лем мо ра да му се приј-

де мно гу се ри оз но.
Прим. д-р Ма не Ха џи-Ман чев, аб-

до ми на лен хи рург во „Ре-Ме ди ка“, 
об јас ну ва де ка еден од ме то ди те за 
спра ву ва ње со ви шо кот ки ло гра ми е 
и по ста ву ва ње то си ли кон ски пр стен 
на вле зот на же луд ни кот. Спо ред не-
го, овој хи рур шки за фат прет ста ву ва 
не ин ва зив на, си гур на и не му ти лант-
на ме то да со ко ја се ос ло бо ду ва те ло-
то од ки ло гра ми те и се на ма лу ва ри-
зи кот од ни за бо ле сти.

КАКО ФУНКЦИОНИРА ПРСТЕНОТ

- Со по ста ву ва ње то на пр сте нот на 
вле зот на же луд ни кот се ре гу ли ра пре-
ку мер но то вне су ва ње хра на во ор га-
низ мот. Тој е по вр зан со т.н. порт или 
ре гу ла тор, кој се ста ва под ко жа та на 
сто ма кот. Пре ку тој ре гу ла тор ле ка-
рот го кон тро ли ра са ми от пр стен, од-
нос но, спо ред ле кар ска та про це на, 
го стес ну ва или го про ши ру ва са ми-
от пр стен. 

Со по ста ву ва ње на пр сте нот има ме 
на ма лу ва ње на апе ти тот од 20 до 30 
про цен ти, би деј ќи ре цеп то ри те за си-
тост се на о ѓа ат на вле зот на же луд ни-
кот, од нос но на ни во на фун дус на же-
луд ник, при што се ис пра ќа ат им пул-
си до мо зо кот де ка чо ве кот е за си тен 
- об јас ну ва д-р Ха џи-Ман чев.

Па ци ен тот со вгра ден пр стен на же-
луд ни кот мо ра да ја де ма ли пар чи ња 
хра на, до бро да ги џва ка, а се кое след-
но пар че хра на да го ја де ду ри то гаш 
ко га ќе по чув ству ва де ка прет ход но то 
пар че по ми на ло низ пр сте нот. Штом 
ќе осе ти де ка има и мал ку чув ство на 
за си те ност, об јас ну ва до кто рот, па ци-
ен тот тре ба да пре ста не со ја де ње, за 
да не до бие на гон за по вра ќа ње или 
за да не по вра ти. Тоа е, ве ли на ши от 
со го вор ник, ед но од пра ви ла та за ја-
де ње што тре ба да ги по чи ту ва ат па-
ци ен ти те со пр стен на же луд ни кот, од-
нос но со га стрик бен динг.

КАКО СЕ ПРАВИ ГАСТРИК БЕНДИНГ

- Оваа ме то да за по ста ву ва ње на 
пр сте нот - га стрик бен динг - во зем-
ја ва се пра ви единс тве но во „Ре-Ме-
ди ка“. Ин тер вен ци ја та се пра ви ла па-
роскоп ски и прет ста ву ва нај не ин ва-
зив на, нај си гур на и нај не му ти лант на 
ме то да. Се пра ви со че ти ри ми кро ре-
зо ви низ кои се вне су ва ат ла пар ско-
пот и спе ци јал ни те ин стру мен ти кои 
се кон стру и ра ни за оваа опе ра ци ја. 
При тоа не ма исфр ла ње на дел од же-
луд ни кот или пак му ти лант но пре мо-
сту ва ње на ди ге стив ни от тракт. Стес-
ну ва ње то и ола ба ву ва ње то на пр сте-
нот, пак, се пра ви со спе ци јал на иг ла, 
со ко ја се вле гу ва во пор тот и се вр ши 
ре гу ли ра ње на про од но ста на са ми от 
пр стен - ве ли д-р Ха џи-Ман чев, кој ги 
по ста ву ва пр сте ни те.

Пр сте нот што тој го по ста ву ва има 
три сте пе ни на за тег ну ва ње, за раз ли-
ка од дру ги пр сте ни што се ко ри стат во 
Евро па, ка де што има са мо два сте пе-
ни на стес ну ва ње.

Соовааметодасенамалува
атдватрикилограмиодте
леснататежинамесечно,ае

потврденоидекаовојначинна
слабеењеездрависигурен

Прим.дрМане
ХаџиМанчев

Интервенцијатасе
правилапароскопски
ипретставуванајнеинва
зивнаинајсигурнаметода
покојаапетитоткај
пациентотсенамалуваза
2030проценти

Де бе ли на та и ви шо кот ки ло гра ми се гло ба лен проб лем. Мно гу др жа ви ја тре-
ти ра ат и ка ко бо лест, осо бе но се ри оз но, отка ко во ста ти сти ки те сѐ по ве ќе се 
еви ден ти ра ат мла ди па ци ен ти. Ма ке до ни ја е дел од оваа гло бал на сли ка: Не-
ре дов на ис хра на и пре ја ду ва ње, не ква ли тет но днев но ме ни, ви со ко ка ло рич-
на и мас на нас про ти здра ва хра на, бр за хра на нас про ти до маш на, це лос но 
за не ма ру ва ње на фи зич ки те актив но сти... Офи ци јал ни те број ки кај нас п о  к а -
жу ва ат де ка по ло ви на од на се ле ни е то е со ви шок ки ло-
гра ми, а над 20 от сто гра ѓа ни се де бе ли.

Де бе ли на та ја зго ле му ва ве ро јат но ста за по-
ја ва на ди ја бе тес тип 2, по ка чен кр вен при ти-
сок, бо ле сти на ср це то и на крв ни те са до ви, 
бо ле сти на згло бо ви те, про ши ре ни ве ни на 
но зе те со ри зик од вен ска тром бо за, слип 
ап неа, па ду ри и ри зик од не кои ма лиг ни 
за бо лу ва ња.

Се то ова ука жу ва на се ри оз но ста на 
проб ле мот со ви шо кот ки ло гра ми, и осо бе-
но со де бе ли на та, и на ла га уште по се ри о зен 
при стап, но не со не кон тро ли ра ни ри го роз-
ни ре жи ми на сво ја ра ка или со бр зи ди е ти, за 
кои ле ка ри те ге не рал но има ат не га тив но мис ле ње. 

ДебелинатаепроблемСиликонскипрстенна
желудникотзаслабеење

ПАЦИЕНТОТ ИМА НОРМАЛЕН ЖИВОТ

Опе ри ра ни те па ци ен ти не ма ат ни-
ка кви проб ле ми, жи ве ат нор ма лен 
жи вот, мо жат да се за ни ма ва ат со 
раз лич ни фи зич ки актив но сти, да 
спор ту ва ат, же ни те да ра ѓа ат... Жел-
ба та кај нив по стои, ве ли на ши от со-
го вор ник, и е уште по сил на ко га ќе 
ги ви дат ефе кти те од вгра де ни от пр-
стен. Со оваа ме то да се на ма лу ва ат 
два-три ки ло гра ми од те лес на та те жи-
на ме сеч но, а е по твр де но и де ка овој 
на чин на сла бе е ње е здрав и си гу рен. 

По ра ди тоа, сѐ по ве ќе па ци ен ти се 

од лу чу ва ат за овој за фат, а ста ти сти-
ка та по ка жу ва де ка е ед на ков бро-
јот на ма жи и на же ни кои на овој 
на чин се спра ву ва ат со ви шо-
кот ки ло гра ми.

- За уште по ве ќе да се пот-
тик не сла бе е ње то, во нив-
на та ис хра на се пре по ра-
чу ва да се на ма ли вне-
су ва ње то мас но тии и 
ше ќе ри, а исто та ка 
се пре по ра чу ва да 
се вне су ва цвр ста 
хра на - ве ли д-р 
Ха џи-Ман чев.

Којможедасеоперира?
Оваа ин тер вен ци ја мо же да се пра ви кај па ци ен ти кои 

има ат ин декс на те лес на те жи на (ИТТ) над 35 и хро нич ни 
за бо лу ва ња, а до кол ку па ци ен тот не ма до пол ни тел ни за бо-
лу ва ња, то гаш не го ви от ИТТ тре ба да би де над 40.

- Сум опе ри рал па ци ент кој за три го ди ни те жи на та од 
180 ки ло гра ми ја на ма ли на 113, а е ви сок 180 сан ти ме-
три - ве ли д-р Ха џи-Ман чев.

КакосепресметуваИТТ
Ин де ксот на те лес на те жи на (ИТТ) е ме ра пре ку ко ја се иска жу-

ва де бе ли на та. Се до би ва ко га те лес на та ма са во ки ло гра ми ќе се 
по де ли со ви си на та во ме три пом но же на са ма со се бе.

Оние што има ат ИТТ по ме ѓу 25 и 30 спа ѓа ат во гру па та на ли ца 
со зго ле ме на те лес на те жи на, оние со и над 30 во гру па та на де-
бе ли на, до де ка над 40 - ек стрем на де бе ли на.
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Стра вот е ед на од ос нов ни-
те шест чо веч ки емо ции и 
прет ста ву ва ос но вен еле-
мент на нор мал ни от емо-

ци о на лен раз вој, но кај мно гу де ца мо-
же да пре рас не во ан кси оз ност/нап-
на тост или фо би ја/страв. Стра вот прет-
ста ву ва не га тив на емо ци ја, но не сме-
е ме да го за бо ра ви ме не го во то адап-
тив но зна че ње за чо ве кот. Ин тен зив ни-
от страв вли јае де те то ло шо да се прис-
по со би во сре ди на та, а кај ро ди те ли-
те та ква та со стој ба да пре диз ви ка за-
гри же ност и нап на тост, и та ка срет ну-
ва ме преп ла ше ни де ца и збу не ти ро-
ди те ли кои ба ра ат од го во ри на пра ша-
ње то:,,Што се слу чу ва со на ше то де-
те и ка ко мо же ме да му по мог не ме?“ 
Че сто слу ша ме за тер ми ни те „ан кси оз-
ност“ и „фо би ја“. 

Што всуш ност тие зна чат и ко ја е раз ли-
ка та ме ѓу нив?

- Ако не кој на стан, лич ност или во-
оп што не кој над во ре шен фа ктор прет-
ста ву ва до ка жа на об је ктив на опас ност, 
емо ци о нал на та ре ак ци ја се на ре ку ва 
страв (од ку че, ве штер ки, тем ни ца...). 
До кол ку не по стои об је ктив на опас ност, 
ре ак ци ја та се де фи ни ра ка ко ан кси оз-
ност/нап на тост или фо би ја. Гра ни ца та 
ме ѓу нор мал ни от страв и па то ло шка та 
ан кси оз ност се одре ду ва пре ку тоа кол-

ку че сто де те то спо ме ну ва де ка се пла-
ши, ин тен зи те тот на стра вот и кол ку дол-
го трае тоа чув ство.

 Кои се глав ни те при чи ни за ан кси оз но-
ста?

- По сто јат две глав ни при чи ни за ан-
кси оз но ста: ге нет ска та пре дис по зи ци-
ја, од нос но де ца чии ро ди те ли се ан кси-
оз ни или де пре сив ни има ат по го ле ми 
шан си да раз ви јат ва кви проб ле ми, ка-
ко и тем пе ра мен тот на де те то, од нос но 
де ца кои се пре чув стви тел ни, сра меж-
ли ви и пов ле че ни. Се ка ко де ка и сре-
ди на та во ко ја де те то рас те и се раз ви-
ва има вли ја ние, во зрас ни те, од нос но 
ро ди те ли те се мо дел пре ку кој де те то 
учи ка ко да го споз на ва и тол ку ва над-
во реш ни от свет и до кол ку де те то по чув-
ству ва страв кај ма ма или та то, ве ро јат-
но, ќе до жи вее иста емо ци ја.

Кои се нај че сти те стра во ви кај де ца та?
- Дет ски те стра во ви обич но се де-

лат во три ка те го рии: вро де ни стра во-
ви (кои се при сут ни уште од са мо то ра-
ѓа ње), раз вој ни стра во ви (кои се по ја-
ву ва ат на одре де на во зраст) и стра во-
ви кои се пре диз ви ка ни со не кои тра у-
ма то ло шки искус тва, од нос но стек на-
ти. Еве не кол ку при ме ри за вро де ни те 
стра во ви. Си те но во ро ден чи ња и ма ли 
де ца се пла шат од ја ки зву ци, или но ви 
и сил ни сти му лу си, ка ко и од ме ха нич-
ки играч ки кои бр зо се дви жат. За ма-
ли те де ца овие ре ак ции зна чат нај а ва 
за по тен ци јал но опас на си ту а ци ја и ро-
ди те ли те би тре ба ло по сто ја но да има ат 
на ум де ка бе бе то, или ма ло то де те не-
ма ка па ци те ти да се из бо ри со пре сил-
на та сти му ла ци ја и нај до бро е во та кви 
си ту а ции мај ка та цвр сто и со љу бов да 
го др жи де те то в ра це, што ќе му вле ва 
си гур ност и ќе би де уте ши тел но.

Во те кот на ва ша та ра бо та, за кои стра-
во ви ро ди те ли те нај че сто ви се обра ќа ат за 
по мош, од нос но кои се нај че сти те стра во-
ви кај де ца та од пре ду чи лиш на и од учи лиш-
на во зраст?

- Во вто ра та и тре та та го ди на нај го лем 
е стра вот од од во ју ва ње, ве ро јат но и по-
те жок за раз ре шу ва ње. Де те то раз ви ва 
дла бо ка при вр за ност со сво ја та мај ка, 
та тко, сво ја та ку ќа, кре вет че...Ако мај-

ка та мо ра да поч не со ра бо та, би тре ба-
ло же на та ко ја ќе го чу ва по сте пе но да 
до а ѓа во до мот до де ка мај ка та сѐ уште 
е ту ка и де те то по сте пе но да се збли жу-
ва со неа. Сме сту ва ње то во бол ни ца на 
оваа во зраст мо же за де те то да би де за-
стра шу вач ко искус тво, би деј ќи бол ни-
ца та за де те то прет ста ву ва од во ју ва ње, 
про ме на на сре ди на и опас ност од фи-
зич ка бол ка. По ра ди тоа се пре по ра чу-
ва мај ка та да би де по крај бол но то де те 
и тоа со се бе да го по не се ка ди фе но то 
ме че. При сус тво то на мај ка та и бла го то 
охра бру ва ње мо же да го ос ло бо ди де те-
то од ан кси оз но ста. 

Пре ду чи лиш ни те де ца има ат и дру ги 
стра во ви. Тие се пла шат од тем ни со-
би, не поз на ти зву ци, не поз на ти лу ѓе, ле-
ка ри, бол ни ци, жи вот ни (осо бе но од го-
ле ми ку чи ња, змии), вам пи ри, од ба ба-
ро га, страш ни при каз ни и фил мо ви, од 
не кои пред ме ти (пра вос му кал ка) и др. 
Но од вто ра та до 6-та го ди на не кои од 
стра во ви те по сте пе но се на ма лу ва ат, 
до де ка мо же да се по ја ват и но ви. Стра-
вот најм но гу е изра зен во 4-та го ди на 
и обич но во 6-та го ди на сла бее. Ќе го 
спо ме не ме стра вот од ку че, кој че сто се 
сре ќа ва кај ма ли те де ца, при што ку че то 
бр зо се дви жи и мо же не на деј но да дој-
де во бли зи на на де те то и да лае. Стра-
вот се по бе ду ва со по средс тво на ро ди-
те ли те, тие за ед но тре ба да го га лат ма-
ло то ку че и да игра ат со не го. Кај де ца-
та мо же да би де при су тен и стра вот од 
смрт/за гу ба. Де ца та на 3, 4 или 5 го ди-
ни ре тко раз мис лу ва ат за смрт та, освен 
ко га се нап на ти или ко га се чув ству ва-
ат не до вол но са ка ни или отфр ле ни. Но 
стра вот мо же да се ја ви и кај де ца што 
се са ка ни и без бед ни, осо бе но ако не-
кој во се мејс тво то умре, де те то мо же 
да стра ву ва за најб ли ски те и по втор но 
да се акту а ли зи ра стра вот на од во ју ва-
ње. Нај до бар на чин за сов ла ду ва ње на 
овој страв е де те то да се сми ри и да се 
соз да де чув ство на си гур ност и без бед-
ност. При сус тво то на стра вот од вам пи-
ри и ве штер ки, од нос но од има ги нар-
ни су штес тва че сто се ја ву ва кај де ца та 
на 3-го диш на во зраст. По греш но е за-
стра шу ва ње то на де те то со по ли ца ец, со 
ба ба-ро га или де ка не кој ќе го зе ме ако 
не би де до бар. Си те овие за ка ни кај де-
те то го истак ну ва ат стра вот од на пу шта-
ње, што за не го е не што нај страш но што 
мо же да му се слу чи.

Де ца та чув ству ва ат и стра во ви на од во-
ју ва ње при по а ѓа ње на учи ли ште или школ-
ска фо би ја.

- На во зраст од 5 или 6 го ди ни, по мал-
ку од 25 от сто од де ца та има ат ин тен зив-
ни стра во ви на од во ју ва ње. Кол ку е тој 
страв се ри о зен и кол ку дол го ќе трае за-
ви си од до вер ба та или не до вер ба та ко ја 
ја има де те то кон ро ди те ли те, ка ко и да-
ли прет ход но би ло со ци ја ли зи ра но. >> 

Какодагосовладаместравоткајдецата?
ПРИМ.Д-РМЕРИБОШКОВСКА

Стравоткајдецатаможеда
семанифестиранаразли
ченначинвовиднаплаче
ње,треперење,вкочанетост
нателото,тресење,непри
јателскоиагресивноодне
сување.Акотраеподолго
време,можедасејават
загубанаапетитот,нама
лувањенатежината,рас
тројствососпиењето,ноќни
кошмари,велиприм.др
МериБошковска,психија
таркаво„РеМедика“,која
сезанимавасопроблеми
водетскатавозраст.Тааво
разговоротза„Ревита“об
јаснувазоштосепојавуваат
анксиозностаистравот,кои
сеочекувани,акоинајголе
мидетскистравовиикако
можатдасесовладаат,кога
дасепобарастручнапо
мош...
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Пре го ле мо за шти ту ва ње на де те то исто 
та ка до ве ду ва до ја ву ва ње и пер зи сти-
ра ње на овој страв. Де те то мо же да од-
би ва да оди на учи ли ште. Во не кои слу-
чаи из бег ну ва ње то на оде ње на учи ли-
ште мо же да би де при чи не то и од гру би-
от и не пра ве ден од нос на на став ни кот, 
стра вот да би де по вре ден, ис ме ван од 
врс ни ци те или страв од учи ли штен не-
ус пех и ро ди тел ска каз на ко ја мо же да 
сле ду ва. Де те то мо же да ма ни фе сти ра 
и пси хо со мат ски симп то ми, гла во бол-
ки, бол ки во сто ма кот, вр тог ла ви ца и др. 
Ако овој страв по трае, по треб но е фи-
зич ко при сус тво на ро ди те лот ка ко си-

гур ност во учи ли ште и, се раз би ра, пси-
хо те ра пи ски ин тер вен ции со де те то и 
се мејс тво то.

Што би ги со ве ту ва ле ро ди те ли те? 
- Не тре ба да се иг но ри ра ат дет ски те 

стра во ви ни ту прем но гу да се за шти ту-
ва де те то. Не те рај те го де те то во си ту а-
ции кои го пла шат, и не му ги пре не су-
вај те сопс тве ни те стра во ви. Не кои стра-
во ви ис чез ну ва ат са ми од се бе. Охра-
бру ва ње то е мно гу до бар на чин за спра-
ву ва ње на де те то со стра во ви те. Де ца-
та тре ба да ги на со чу ва ме да ги сов ла-

ду ва ат опас ни те си ту а ции на акти вен 
на чин. Па сив но ста мо же да го прод ла-
бо чи чув ство то на сла бост и на бес по-
мош ност. Гра де ње то на дет ска та са мо-
до вер ба е осо бе но зна чај на во сов ла-
ду ва ње то на стра во ви те. Кол ку по ве ќе 
де те то ве ру ва во сво ја та моќ, по лес но 
ги сов ла ду ва сво и те стра во ви.

Ко га тре ба да се по ба ра струч на по мош?
- До кол ку стра вот е си лен по ин тен-

зи тет и го по пре чу ва не го во то со ци-
јал но функ ци о ни ра ње, не оп ход на е 
струч на по мош од дет ски пси хи ја тар 
или пси хо лог. Пси хо те ра пи ски те ин-
тер вен ции се на со че ни кон де те то, 
сраз мер но на не го ва та раз вој на во-
зраст со при ме на на тех ни ки спе ци-
фич ни за дет ска та во зраст (игра, цр-
теж...). Во пра кти ка та се ко ри стат тех-
ни ки ка де што де те то во те лес но ре-
ла кси ра на со стој ба по сте пе но се со-
о чу ва со об је ктот на страв и на тој на-
чин по сте пе но и ус пеш но го над ми ну-
ва. Се ка ко де ка се важ ни и струч ни-
те со ве ти на ме не ти за ро ди те ли те за 
ус пеш но над ми ну ва ње на стра во ви-
те. До кол ку де ца та не ја до би јат со од-
вет на та под др шка, не кои од стра во ви-
те во ид ни на мо же да по ми нат во раз-
ни об ли ци на ан кси оз ни на ру шу ва ња.

Што е ену ре за (ноќ но мо кре-
ње)? 

Ену ре за та се де фи ни-
ра ка ко не вол но ис пу-

шта ње моч ка во те кот на спи е ње то кај 
де ца кои има ат 5 го ди ни или по ве ќе. 

Ену ре за та мо же да би де мо но симп-
то мат ска - без при друж ни симп то ми 
на ди стал ни от ури на рен тракт и без 
зна ци за ди сфунк ци ја на моч ни от ме-
ур и не-мо но симп то мат ска, ко га се 
при сут ни овие симп то ми. 

Де ца та кои ни ко гаш не по стиг на-
ле кон тро ла во те кот на но ќта има ат 
при мар на ену ре за, до де ка де ца та кои 
раз ви ва ат ену ре за по т.н. „сув пер и-
од“ во тра е ње од нај мал ку 6 ме се ци 

има ат се кун дар на ену ре за. Се га ќе 
раз го ва ра ме за при мар на та мо но-
симп то мат ска ену ре за.

Да ли ноќ но то мо кре ње е бо лест?
- По ве ќе то де ца пре ки ну ва ат да мо-

крат в кре вет но ќе не ка де око лу тре-
та та го ди на. По мал дел тоа го по стиг ну-
ва ат не што по доц на, во те кот на че твр-
та та, пет та та или ше ста та го ди на. Зна-
чи, се ра бо ти за раз вој но ус по ру ва ње 
на функ ци ја та на кон тро ла на мо кре-
ње то, а не за бо лест. Се пак, иа ко мно-
гу по ре тко, мо же да се ра бо ти за бо-
лест на ури нар ни от си стем, не вро ло-
шко на ру шу ва ње или, пак, во ос но ва 
мо же да е пси хо ло шки проб лем. Ова 
е по че сто кај се кун дар на та ену ре за. 

Кол ку че сто се ја ву ва ноќ но мо кре ње?
- Ноќ но то мо кре ње се слу чу ва кај 

15-20 от сто од де ца та на 5-го диш на 
во зраст, кај 7 от сто од де ца та на се-
дум го диш на во зраст и са мо кај 1-2 
от сто од адо лес цен ти те и во зрас ни те. 
Кај ма шки те се ја ву ва два па ти по че-
сто во спо ред ба со де вој чи ња та. По-
стои тен ден ци ја кон спон та но из ле ку-
ва ње, со го диш на стап ка на ре зо лу ци-
ја од 15 от сто.

Да ли тре ба да ги ка ра ме и каз ну ва ме 
де ца та кои мо крат но ќе?

- Ноќ но то мо кре ње е фру стри рач ко 
и за де те то и за ро ди те ли те, пре диз-
ви ку вај ќи чув ство на са мо пот це ну ва-
ње кај де те то.                                              >>
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Ни ко гаш не тре ба да се лу ти ме ни-
ту да каз ну ва ме де те кое мо кри но-
ќе, би деј ќи де те то тоа не го пра ви вол-
но. Обич но се ра бо ти за се меј на скло-
ност кон ноќ но мо кре ње. Ис пи ту ва-
ња та по ка жа ле де ка ако ка ко де те мо-
крел та тко то, шан са та за ноќ но мо кре-
ње кај де те то е 39 про цен ти, а ако мо-
кре ла мај ка та - 23 про цен ти. Ако мо-
кре ле двај ца та ро ди те ли, шан са та да 
мо кри и де те то е 77 про цен ти. Ноќ на та 
ену ре за се по вр зу ва со хро мо зо ми те 
13, 12, 8 и 22, со пре теж но авто зом-
но до ми нант но нас ле ду ва ње.

Зо што на ста ну ва?
- Спо ред ед на те о ри ја, се ра бо ти за 

на ру шу ва ње на со нот со ви сок праг 
на бу де ње - де те то спие дла бо ко, не 
е свес но де ка моч ни от ме ур е полн, 
и не се бу ди да оди в то а лет. Овој ме-
ха ни зам е пре до ми нан тен и се срет-
ну ва кај ско ро си те де ца со ену ре за. 
Спо ред дру га те о ри ја, се ра бо ти за на-
ру шу ва ње или не до ста точ ност на цир-
ка ди јал ни от ри там на ан ти ди у рет ски-
от хор мон (АДХ), кој нор мал но се ла чи 
по ве ќе во те кот на но ќта и до ве ду ва 
до соз да ва ње на по ма ло ко ли чес тво 
моч ка. Кај де ца та со ену ре за, за ра ди 
не до ста точ но из ла чу ва ње на АДХ во 
те кот на но ќта, се соз да ва мно гу моч-
ка (ноќ на по ли у ри ја), над ми ну вај ќи го 
ка па ци те тот на моч ни от ме ур и до ве-
ду вај ќи до ену ре за. Овој ме ха ни зам е 
опе ра ти вен кај две тре ти ни од де ца та 
со ену ре за. 

Кај по мал дел де ца со ену ре за, во 
те кот на но ќта се ја ву ва ат кон трак-
ции на моч ни от ме ур кои до ве ду ва ат 
до праз не ње иа ко моч ни от ме ур не 
е полн (ноќ на ди сфунк ци ја на моч ни-
от ме ур). 

До пол ни тел ни фа кто ри на ри зик за 
при мар на ноќ на ену ре за се оп сти па-
ци ја, за о ста ну ва ње во пси хо мо тор ни-
от раз вој и дру ги не вро ло шки ди сфунк-
ции, син дром на хи пе ра ктив ност-де-
фи цит на вни ма ние (АДХД), оп струк ци-
ја на гор ни те диш ни па ти шта, ‘рче ње 
и ап неа в сон. Па ци ен ти те со ‘рче ње и 
со ноќ на ап неа има ат ноќ на по ли у ри-
ја. Се прет по ста ву ва де ка ноќ на та ену-
ре за кај оваа гру па е пре диз ви ка на со 
зго ле ме но соз да ва ње на атри јал ни от 
на три у рет ски пеп тид, кој го зго ле му ва 
и пра гот за бу де ње од сон. 

Кои прег ле ди тре ба да се на пра ват кај 
де ца со ену ре за? 

- Во ева лу а ци ја та на де ца та со ену-
ре за од нај го ле ма важ ност се до бро 

зе ме на та анам не за и де тал ни от фи зи-
ка лен прег лед. Анам не за та ќе ги ди фе-
рен ци ра при мар на та од се кун дар на-
та, ка ко и мо но симп то мат ска та од не-
мо но симп то мат ска та ену ре за. Се ко-
гаш тре ба да се по ста ват пра ша ња во 
вр ска со за че сте но ста на ноќ но то мо-
кре ње, ко ли чес тво то ури на, да ли де те-
то се бу ди или не по из мо кру ва ње то, 
да ли има и днев но из мо кру ва ње, за-
пек или ен ко пре за, ка кви се на ви ки-
те на зе ма ње теч но сти и сл. Тре ба да 
се пра ша да ли де те то спие цвр сто, да-
ли има симп то ми на оп стру ктив на ап-
неа, да се по ста ват пра ша ња по вр за-
ни со пси хо мо тор ни от раз вој, пра ша-
ња за до се гаш ни те бо ле сти со фо кус 
на евен ту ал ни уро ин фек ции, фа ми ли-
јар на та анам не за, зе ма ње то ле ко ви 
кои би мо же ле да вли ја ат на дол ни от 
ури на рен тракт. 

Во фи зи кал ни от прег лед тре ба да 
се обр не вни ма ние на над во реш ни-
те ге ни та лии и на зна ци те за евен ту-
ал но скри ен не вро ло шки де фи цит (не-
пра вил на глу те ал на браз да, при сус тво 
на кос ма тост или пиг мен та ци ја во са-
крал ни от дел на гр бот, ка кви се реф-
ле кси те на дол ни те ек стре ми те ти, ка-

ков е одот). 
Прег ле дот на ури на та, пак, ќе по ка-

же да ли има уро ин фек ции или, пак, 
гли ко зу ри ја. Во одре де ни слу чаи ко-
рис ни ин фор ма ции се до би ва ат и од 
т.н. днев ник на пи е ње/мо кре ње со бе-
ле же ње на вре ме то и на ко ли чес тво то 
зе ме на теч ност и на вре ме то и на во-
лу ме нот на из мо кре на та ури на во те-
кот на 24 ча са. Мо же да се одре ди да-
ли по стои ноќ на по ли у ри ја. 

Кај де ца та кои по крај ноќ на та ену-
ре за има ат и днев ни на ру шу ва ња, 
ева лу а ци ја та тре ба да е по ек стен зив-
на и вклу чу ва ул траз ву чен прег лед на 
ури нар ни от тракт, ме ре ње на ре зи ду-
ел на та ури на и мик ци о ме три ја. 

Ка ко се ле ку ва ноќ но то мо кре ње? 
- Пред да се за поч не со трет ман тре-

ба да се ева лу и ра ат  при чи ни те за ноќ-
на ену ре за, осо бе но оние за кои е по-
тре бен до пол ни те лен трет ман (при-
мер: ди ја бет, оп стру ктив на ап неа в 
сон, ен ко пре за или кон сти па ци ја, ди-
сфунк ци ја на моч ни от ме ур и/или де-
бе ло то цре во). Те шко мо же да се тре-
ти ра ену ре за та без исто вре мен трет-
ман на кон сти па ци ја. 

Ле ка рот тре ба да им об јас ни и на 
ро ди те ли те и на де те то де ка трет ма-
нот на ену ре за та вклу чу ва не кол ку ин-
тер вен ции кои се ко ри стат во се квен-
ца или во ком би на ци ја. Трет ма нот мо-
же да трае дол го, мо же да е не ус пе-
шен на кра ток рок и че сто да е асо ци-
ран со ре лап си. Ро ди те ли те тре ба да 
по ка жат жел ба да учес тву ва ат и це ло-
то се мејс тво тре ба да би де на со че но 
под др жу вач ки. Трет ма нот по драз би-
ра еду ка ци ја (пред сѐ на ро ди те ли те) и 
мо ти ва ци ска те ра пи ја (за де те то), ка-
ко и актив на те ра пи ја со алар мен си-
стем и со одре де ни ле ко ви. 

Ко га да се за поч не со трет ман? 
- Од лу ка та не е ед на ква за се кое де-

те. Глав на де тер ми нан та е да ли ро ди-
те ли те гле да ат на ену ре за та ка ко на 
проб лем и кол ку се мо ти ви ра ни да 
учес тву ва ат во трет ма нот. За де те то 
ену ре за та ста ну ва зна ча ен проб лем 
ко га ќе поч не да му пре чи во со ци ја-
ли за ци ја та со врс ни ци те. Важ но е да 
се про це ни да ли де те то е до вол но зре-
ло за да ја при фа ти од го вор но ста за 
трет ма нот. 

Кај де ца та пом ла ди од 7 го ди ни кои 
не мо крат се ко ја ве чер, мо же да се 
при ме нат са мо еду ка ци ја и мо ти ва ци-
ска те ра пи ја. Се пак, до кол ку за бе ле-
жи ме де ка ену ре за та не га тив но вли-
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јае врз чув ство то на са мо по чит на де-
те то, мо же и по ра но да се за поч не со 
актив на та те ра пи ја, кај де вој чи ња та по 
5-та, а кај ма шки те де ца по 6-та го ди на. 

Ка ко мо же ро ди те ли те са мо стој но да 
им по мог нат на де ца та?

- Ко ја и да е при чи на та за ену ре за, 
тие има ат не кол ку оп ции да им по мог-
нат на сво и те де ца во од нос на овој 
проб лем. Тие тре ба да се оби дат да го 
на ма лат ко ли чес тво то теч ност што де-
те то го пие пред зас пи ва ње и во те кот 
на но ќта. Теч но сти тре ба да се при ма-
ат глав но во претп лад нев ни те и во ра-
ни те поп лад нев ни ча со ви. Под теч ност 
се по драз би ра не са мо во да или со ко-
ви, ту ку и хра на ко ја со др жи мно гу во-
да (на при мер, не кое овош је или зе-
лен чук). Тре ба да се из бег ну ва ат зас-
ла де ни и ко фе ин ски на пи то ци, ка ко и 
со ле на хра на, осо бе но во ве чер ни те 
ча со ви. Ру тин ски не тре ба да се ста ва-
ат пе ле ни во те кот на но ќта, би деј ќи со 
тоа се на ма лу ва мо ти ва ци ја та на де-
те то да се раз бу ди. Тре ба да се на сто-
ју ва де ње де те то да мо кри ре гу лар но 
и за дол жи тел но да се из мо кри на ве-
чер пред да си лег не. До кол ку се раз-
бу ди но ќе, тре ба да се од ве де в то а лет. 

Ро ди те ли те мо жат да го мо ти ви ра ат 

де те то и да му на мет нат од го вор ност 
та ка што ќе му пред ло жат во днев ник 
да се за бе ле жу ва ат „су ви те но ќи“. По-
не ко гаш вли јае сти му ла тив но до кол ку 
„по до го вор“ со не кој мал по да рок се 
на гра ди „ус пе хот“. Во по че то кот се на-
гра ду ва ко пе ра тив но ста (на при мер, 
ако пред лег ну ва ње оди да се из мо кри 
или ако се при др жу ва кон ре жи мот на 
зе ма ње теч но сти), а не иск лу чи во цел-
та - „су ва ноќ“. Ро ди те ли те тре ба да 
утвр дат во кое вре ме во но ќта се слу-
чу ва мо кре ње то. Ако го зна ат вре ме-
то, ро ди те ли те мо же да го спре чат из-
мо кру ва ње то бу деј ќи го де те то за да 
се из мо ча.

Ко га се при ме ну ва актив на та те ра пи ја?
- До кол ку прет ход ни те мер ки во те-

кот на 3-6 ме се ци не да дат ус пех, след-
ни от че кор е алар мен си стем. Аларм-
ни от си стем се пре по ра чу ва ка ко ини-
ци јал на актив на те ра пи ја кај мно гу 
мо ти ви ра ни де ца/се мејс тва, ко га де-
те то има че ста ену ре за (по ве ќе од 2 
па ти не дел но), а бр зо то по до бру ва ње 
не е при о ри тет. Мо же да се ко ри сти и 
кај де ца пом ла ди од 7 го ди ни. Де те кто-
рот од аларм ни от си стем се сме сту-
ва во пи жа ми те пред лег ну ва ње и во 
слу чај де те то да се по мо ча, тој „се ог-

ла су ва“ во до пир со мо кри те пи жа ми. 
Би деј ќи овие де ца спи јат мно гу цвр-
сто, че сто па ти не се бу дат на зву кот 
на алар мот. Во по че то кот цел та е де-
те то да се раз бу ди на зву кот на алар-
мот, по тоа да се бу ди сѐ по ра но, сѐ до-
де ка не за поч не да се бу ди пред да се 
ја ви зву кот на алар мот, од нос но пред 
да дој де до по мо чу ва ње. По ка жа но е 
де ка 3 од 4 де ца кои ко ри стат аларм 
по 6 ме се ци пре ки ну ва ат со ноќ но то 
мо кре ње. 

Дез мо пре син (ми ни рин), син тет ски 
ана лог на нат ди у рет ски от хор мон, да-
ден орал но, нај до бро вли јае кај де ца 
кои има ат ноќ на по ли у ри ја и нор ма-
лен ка па ци тет на моч ни от ме ур. На 
кра ток рок тој мо же да е по е фи ка сен 
од аларм ни от си стем, но по ка жу ва по-
го лем број ре лап си и е по ска пи от на-
чин на ле ку ва ње. Дез мо пре си нот ка-
ко ини ци јал на актив на те ра пи ја тре-
ба да се да де кај де ца/се мејс тва кои 
ба ра ат бр зо по до бру ва ње; од би ва ат 
или по ка жа ле не ус пех /не се при др-
жу ва ле на аларм ни от си стем, или ако 
не е до ста пен аларм ни от си стем. Овој 
трет ман е од ли чен за го ле ми те спан-
ков ци ко га спи јат над вор од до ма, на 
кам пи ра ње или на па ту ва ње.
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По сто ја на пре ку мер на за-
гри же ност, на па ди на па-
ни ка, изо ла ци ја, проб ле ми 
со спи е ње то, проб ле ми со 

ва ре ње то на хра на та, нап на ти му-
ску ли, оп се сив ност и по те ње, чув-
ство на бли ска про паст, се не кои од 
зна ци те за ан кси оз ност. Ан кси оз но-
ста, пак, е по сто ја но чув ство на при-
ти сок, стег на тост, не моќ ност за опу-
ште ност и ре ла кса ци ја, не ма ње жи-
вот на ра дост и е сѐ по чест проб лем 
во со вре ме но то жи ве е ње. 

- Бол ни те че сто па ти се прем но гу 
за гри же ни за сво и те здрав стве ни, 
се меј ни или фи нан си ски проб ле ми, 
смрт во се мејс тво то или во оп кру жу-
ва ње то, проб ле ми со при ја те ли те, во 
ре ла ци и те со дру ги лу ѓе, а чув ству ва-
ат и те шко ти ја на ра бот но то ме сто - 
ве ли д-р Бјан ка Ча чев-Спан чев ска, 
не вроп си хи ја тар ка во „Ре-Ме ди ка“.  
Тие че сто се жа лат и на ва ри ја ци ја на 
те шко тии од фи зич ка при ро да, ка ко 
за мор, гла во бол ки, га де ње, по вра-
ќа ње, тре се ње на ра це те и но зе те, 
нап на тост и стег на тост на му ску ла-
ту ра, бол ки во му ску ли те, те шко тии 

при гол та ње, при ди ше ње, на ма ле-
на кон цен тра ци ја, тре мор, ири та-
бил ност, аги ти ра ност, по те ње, не-
мир, не со ни ца, топ ли бра но ви, че-
ша ње, те шко ти ја да се кон тро ли ра 
ан кси оз но ста. 

- Ако овие симп то ми се по сто ја но 
при сут ни во пос лед ни те 6 ме се ци ве-
ли ме де ка се ра бо ти за ГАП - об јас-
ну ва д-р Ча чев-Спан чев ска.

КОГА НА ПА ЃА?

Бо ле ста се ја ву ва кај си те во зрас-
ни гру пи, а и во дет ска та во зраст, но 
нај че ста е кај сре до веч ни те лу ѓе. 
Два па ти е по че ста кај жен ска та по-
пу ла ци ја. Че сто се слу чу ва да поч не 
во дет ство то, па со те кот на вре ме-
то да на пре ду ва и да се ма ни фе сти-
ра во сред ни те го ди ни. Во та ков слу-
чај, при чи на та за неј зи но то на пре ду-
ва ње мо же да би де стре сен фа ктор 
или стрес на си ту а ци ја. 

- Ко га ќе се раз вие бо ле ста, таа 
лес но мо же да ста не хро нич на до-
кол ку со пра вил на те ра пи ја не се ле-
ку ва на вре ме. Со со од вет на те ра пи-
ја ус пе ва ме да ја кон тро ли ра ме - ве-
ли до ктор ка та.

ПОГРЕШНО, САМИ СЕ ЛЕКУВААТ

По ра ди по сто ја но то чув ство на ан-
кси оз ност, по со чу ва д-р Ча чев-Спан-
чев ска, че сто бол ни те по дол го вре ме 
са мо вол но упо тре бу ва ат те ра пи ја за 
сми ру ва ње. Тоа, пак, мо же до пол ни-
тел но да ја вло ши нив на та со стој ба. 

- По дол го трај на упо тре ба на се да-
ти ви се ја ву ва за вис ност и тие че-
сто ста ну ва ат не е фи кас ни. Че ста е 
и зло у по тре ба та на ал ко хол - об јас-
ну ва до ктор ка та. 

ГАП мо же да се ја ви по ра ди ге нет-
ска пре дис по зи ци ја, ко ја во ин те рак-
ци ја со вли ја ние на над во реш на та 
сре ди на и на пси хи ло шки фа кто ри 
мо же да до ве де до бо лест. На уч ни-
ци те сме та ат де ка су штин ски на ста-
ну ва преч ка во функ ци о ни ра ње то на 
де ло ви на мо зо кот - ба зал ни ганг лии, 
при што се на ру ше ни кон цен тра ци ја-
та и раз ме на та на про те ин ски те мо-
ле ку ли т.н. не вро транс ми те ри.

КАКО СЕ ТРЕТИРА?

- Ко га ста ну ва збор за те ра пи ја, 
нај до бри ре зул та ти се по стиг ну ва ат 
со ком би ни ра но ко ри сте ње на ме-

ди ка мен ти од гру па та на ан ти де пре-
си ви и ког ни тив на би хе ви ор пси хо-
те ра пи ја. Ле ку ва ње то се ка ко тре-
ба да го спро ве ду ва стру чен тим - 
пси хи ја тар - пси хо лог. Се со ве ту ва 
уче ње на не ко ја од ре ла кса ци ски те 
тех ни ки, про ме на на жи вот ни те на-
ви ки и стил, по ве ќе фи зич ка актив-
ност, про ше тки во при ро да и сл. Ако 
со стој ба та не се ле ку ва, бо ле ста се 
прод ла бо чу ва во дру ги со стој би (со 
кои нај че сто оди ра ка под ра ка) - па-
нич ни на па ди, де пре си вен син дром, 
оп се сив но ком пул сив но на ру шу ва-
ње, по стра у мат ско стрес но рас тројс-
тво, раз ви ва ње за вис ност од пси хо-
а ктив ни суп стан ции, со ци јал на фо-
би ја или дру ги ви до ви фо бич ни рас-
тројс тва.

Когаќесеразвиеболеста,таа
лесноможедастанехронична
доколкусоправилнатерапија

неселекуванавреме.Сосоод
ветнатерапијауспевамедаја

контролираме
ДрБјанкаЧачевСпанчевска,

невропсихијатарка

Болнитечестопатисепремногу
загриженизасвоитездравствени,
семејниилифинансискипроблеми,
проблемисопријателите,ворела
циитесодругилуѓе,смртво
семејствотоиливоопкружување
то,ачувствуваатитешкотијана
работнотоместо.Анксиозностае
сѐпочестпроблемвосовременото
живеење

АНКСИОЗНОСТА
МОЖЕДАСЕПОБЕДИ

Когаима
анксиозност?

За по ста ву ва ње ди јаг но за за ГАП 
се по треб ни не кол ку кри те ри у ми:

1. Екс це сив на ан кси оз ност (по-
сто ја на за гри же ност во те кот на 6 
ме се ци)

2. Ан кси оз но ста и пре го ле ма-
та за гри же ност се прос ле де ни со: 
не мир, чув ство де ка е на ра бот на 
про паст, те шко тии со кон цен тра ци-
ја, ири та бил ност, аги ти ра ност, на ру-
ше но спи е ње

3. Од фи зич ки те симп то ми тре ба 
да има нај мал ку 3 од 6-те: стег на-
тост на му ску ла ту ра та, гр че ви или 
крам пи, тр не ње, гла во бол ка, те шко-
ти ја при гол та ње, те шко ти ја при ди-
ше ње, ср це би е ње, по те ње

4. Не се ра бо ти за не ко ја дру га 
ор ган ска бо лест или ко мор би ди тет

5. Си те овие те го би се при сут ни 
се којд нев но и вли ја ат на функ ци о-
нал на та спо соб ност на лич но ста и 
на неј зи на та ра бо тос по соб ност

Ге не ра ли зи ра но, ан кси оз но то на ру шу-
ва ње (ГАП) е бо лест што спа ѓа во гру па та 
на ан кси оз ни на ру шу ва ња и се ка ра кте-
ри зи ра со екс це сив на, не кон тро ли ра на и 
че сто па ти ира ци о нал на гри жа во се којд-
нев но то функ ци о ни ра ње, ко ја, пак, е во 
дис про пор ци ја со акту ел ни от при чи ни тел 
за за гри же ност.
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Проблемитесокожатанали
цетопретставуваатстресза

пациентотзатоаштосевидли
вииможатмногусериознода
влијаатнасамодовербатаина

квалитетотнаживотот
Прим.дрЛидијаБисеркоска

Атанасовска,дерматовенеролог

НЕРЕГУЛАРНА
ПИГМЕНТАЦИЈА

Во се којд не ви е то гле да ме мно гу 
па ци ен ти со про ме на во бо ја та на по-
ма ли или по го ле ми де ло ви од ли це то 
(хло аз ма, ме лас ма), со уни форм на 
или мре же ста пиг мен та ци ја, ко ја е 
во ко ре ла ци ја со пре ку мер на УВ-екс-
по зи ци ја и со про це сот на ста ре е ње.

Иа ко овие проб ле ми со пиг мен-
та ци ја та се мно гу упор ни, ком би ни-
ра ње то на трет ма ни те мо же да би де 
мно гу ефи кас но.

- Во тие ком би на ции вле гу ва ат ло-
кал но то на не су ва ње крем, по се та на 
до ктор за ра ди спро ве ду ва ње одре-
ден те ра пи ски про то кол, од нос но хе-
ми ски пи линг ед наш не дел но и упо-

тре ба на нај но ви те ви до ви ла сер-
ски трет ма ни - ве ли д-р Би сер ко-
ска-Ата на сов ска.

Проб ле ми те со ко жа та на ли це то се нај че сти те дер ма то ло шки проб ле ми кај лу ѓе то. 
Без раз ли ка да ли се бол но осет ли ви про ме ни или не, тие прет ста ву ва ат стрес 
за па ци ен тот за тоа што се вид ли ви и мо жат мно гу се ри оз но да вли ја ат на 
не го ва та са мо до вер ба и на ква ли те тот на не го ви от жи вот.

Прим. д-р Ли ди ја Би сер ко ска-Ата на сов ска, дер ма то ве не ро лог во „Ре-Ме-
ди ка“, об јас ну ва де ка нај че сти те проб ле ми на ко жа та на ли це то се: ак-
ни, ро за цеа, ег зем и дер ма ти тис, ка ко и не ре гу лар ни те пиг мен та-
ции. Но ту ка спа ѓа ат и мно гу број ни те про ме ни што се ре зул тат на 
сон че во то оште ту ва ње на ко жа та, ка ко по ја ва та на ко жен кар ци-
ном на ли це то, кој вед наш тре ба да би де со од вет но тре ти ран. 
- Ко га се ра бо ти за проб ле ми со ко жа та на ли це то, при чи ни те за по се та 
или ба ра ње со вет од до ктор мо жат да би дат мно гу број ни, но нај важ-
но од сѐ е по чет ни от трет ман и ди јаг но сти ци ра ње то на за бо лу ва ње-
то да ги на пра ви ва ши от дер ма то лог - со ве ту ва до ктор ка та. 

Најчестипроблеминакожатаналицетосе:
акни,розацеја,егземидерматитис,
нерегуларнитепигментации,ноикоженкарциномПроблемисокожатаналицето

АКНИ
Нај чест проб лем за чие ре ша ва ње е по треб на те ра пи ја се ак ни-

те. Иа ко се мно гу че сти кај ти неј џе ри те, тие не тре ба да се иг но ри-
ра ат ка ко да се дел од нор мал но то рас те ње. И сред но те шка фор ма 
на ак ни, ве ли на ша та со го вор нич ка, мо же не га тив но да вли јае и да 
до ве де до пси хо ло шки и со ци јал ни пос ле ди ци.

Во по но во вре ме, ак ни те ка ко проб лем ги има и кај лу ѓе над 25-го-
диш на во зраст, осо бе но кај же ни те, а се слу чу ва да се по ја ват и во 
30-ти те и во 40-ти те го ди ни.

- Ак ни те мо жат да пре диз ви ка ат луз ни на ко жа та, па за тоа 
е не оп ход но на вре ме но и со од вет но да се тре ти ра ат за 
да се на ма ли ин тен зи те тот и тра е ње то на ин фал ма-
ци ја та. Во те ра пи ја та вклу чу ва ме раз ни кре мо ви, 
средс тва за ми е ње ли це, ан ти би о ти ци кои дејс-
тву ва ат на ак ни те, ка ко и таб ле ти со ви та мин А, 
орал ни ре ти но и ди и сл. - ве ли д-р Би сер ко ска-
Ата на сов ска, и до да ва де ка се сме та оти таб ле-
ти те се ефи кас ни и во мно гу ма ли до зи, па па-
ци ен ти те ги то ле ри ра ат без го ле ми проб ле ми.

Во те ра пи ја та на луз ни те од ли чен ефект мо же 
да се по стиг не со хе ми ски пи линг, со ла сер ски 
трет ма ни, со аб ла тив ни и со не аб ла тив ни ла се-
ри ка ко „СО2“ (кар бон ди о ксид) и „Ер би ум јаг“. 
- Од не аб ла тив ни те ла се ри упо тре бу ва ме „Ди о-
ден ла сер“ и „НД јаг“ (NdYag). Освен на по вр ши-
на та, тие вли ја ат и на ко ла ге ни те влак на со сти му-
ла ци ја на фор ми ра ње нов ко ла ген. Со та ков трет ман 
мно гу па ци ен ти, кои дол ги го ди ни не ус пе а ле да се спра-
ват со ак ни те, ре ше ни е то го нај доа на на ши от од дел. Ако ак-
ни те се по вто ру вач ки, од нос но адо лес цент ни те ак ни ис чез на ле, 
но пак се по ја ви ле за ед но со брч ки, трет ма нот мо же да би де не са-
мо со ло кал но на не сен крем, ту ку и со ла сер, кој да ва мно гу мо ќен 
ре зул тат со ре мо де ли ра ње и за тег ну ва ње на тки во то - об јас ну ва до-
ктор ка та. Кол ку што се зна чај ни овие со од вет ни трет ма ни за па ци-
ен тот, тол ку е зна чај на и се којд нев на та не га на ко жа та, би деј ќи без 
неа мо же да се вло ши со стој ба та на ве ќе при сут ни те ак ни, или ду-
ри и да се по ја ват но ви.

РОЗАЦЕЈА
Ро за це а та е мно гу чест и хро ни чен проб лем на ко жа та на ли це то кај во зрас ни те, кој мно гу лес-

но мо же да би де по греш но ди јаг но сти ци ран ка ко ак ни. Нај че сто се ја ву ва кај же ни те, осо бе но кај 
оние со свет ла ко жа. Се ма ни фе сти ра со по ја ва на па пу ли и пу сту ли, со цр ве ни ло на ли це то и со по-

ја ва на ка пи ла ри. Де нес па пу ли те и пу сту ли те се тре ти ра ат мно гу ефи кас но, но нив на та по ја ва 
во ком би на ци ја со цр ве ни ло на ли це то и со про ши ре ни крв ни са до ви би ла го лем проб лем сѐ 

до по ја ва та на ла се ри те во дер ма то ло шка та пра кти ка. Ед на кво важ но ка ко и ме ди цин ски-
те трет ма ни е при др жу ва ње то до одре де ни здра ви жи вот ни на ви ки и свес но од бег ну ва ње 
на фа кто ри те кои ги за си лу ва ат симп то ми те на за бо лу ва ње то ка ко што се сон це то, за чи-
не та та хра на, ал ко хо лот и ка фе то. Не по мал ку би тен е и ти пот про из во ди што се ко ри стат 
за се којд нев на не га. 

ЕГЗЕМИДЕРМАТИТИС
Ато пи ски от (ег зем) и се бо ро ич ни от дер ма ти тис се мно гу че сти кож ни бо ле сти. Ег зе-

мот е чест и кај бе би ња та и кај де ца та, но мо же да ги афи ци ра и во зрас ни те.
При ле ку ва ње со актив ни ме ди цин ски кре мо ви или со таб ле ти кај те шки те слу чаи, 

од кру ци ал но зна че ње е, ве ли до ктор ка та, да се упо тре би ви стин ски от тип емо ли ент.
- Тре ба да се знае де ка по крај сте ро ид ни те кре мо ви, пре по ра чу ва ме и ан ти инф-

ла ма тор ни кре мо ви кои се без сте ро и ди и ди ску ти ра ме за хи ги ен ско-ди е тет ски ре-
жи ми и ка ко тие вли ја ат на те кот на вос па ле ни е то. Ако се сом не ва ме за кон такт-
на алер ги ја, то гаш спро ве ду ва ме патх (patch)-те сти ра ње, ка ко и ин тра дер мал но 
те сти ра ње со алер ге ни од хра на - ве ли таа.

Се бо ро ич ни от дер ма тит по че сто се ја ву ва кај ма жи те и тоа најм но гу око лу ве ѓи-
те и на зо ла би ал но. При тоа, ко жа та е за цр ве не та и е мож но суб је ктив но чув ство на 
благ ја деж. Со стој ба та е хро нич на, но со ефе ктив но ле ку ва ње таа се кон тро ли ра.
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Што е би оп си ја?
- Би оп си ја е зе ма ње 

мал при ме рок од тки во 
или од те лес на теч ност 

за да се ана ли зи ра во ла бо ра то ри ја, 
под ми кро скоп, и да по ста ви ко неч-
на ди јаг но за, т.е. да се ви ди за ка ква 
про ме на на кле тки те ста ну ва збор, за 
бе ниг на или за ма лиг на. 

 Ка ко се из ве ду ва би оп си ја та и кои ви-
до ви би оп си ја по сто јат? 

- Се пра ви тен ко иг ле на ас пи ра ци-
ска би оп си ја или кор би оп си ја. При 
тен ко иг ле на та би оп си ја, под кон тро-
ла на ехо до про ме на та се вле гу ва 
со тен ка иг ла за да се зе ме при ме-
рок за ци то ло шка ана ли за. Кор би оп-
си ја се из ве ду ва за не о пип ли ви, но 
вид ли ви на ехо со лид ни про ме ни, за 
гру тки со не пра вил ни кон ту ри, кај на-
ру ше на стру кту ра на тки во то на дој-
ка та и кај про ме ни кои со ма мо гра-
фи ја се сом ни тел ни за кар ци ном. 
Пра ктич но, хи сто па то ло шка та ана-

Д-РСАШОБАНЕВ,ПАТОЛОГ
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ли за што ја пра ви ме е дел од комп-
лет на та ди јаг но сти ка за рак на дој ка. 
Ние сме ед на ал ка во син џи рот. Ко-
га ќе се на пи па грут че, пр во прег лед 
пра ви ма тич ни от ле кар или хи рург, 
по тоа па ци ен тот се упа ту ва на ренд-
ге но лог, па до кол ку се ви ди сом ни-
тел но тки во тој пра ви би оп си ја - зе-
ма дел, од нос но пар чен це од тки во-
то, од про ме на та. Зе ме на та би оп си ја 
оди на ис пи ту ва ње кај па то лог. При-
ме ро кот се обра бо ту ва и по тоа се се-
че на мно гу тен ки ли сто ви. Ли сто ви-
те се по ста ву ва ат на пред мет ни стак-
лен ца, се бо јат и се ана ли зи ра ат под 
ми кро скоп. Во слу чај на откри ва ње 
на рак, би оп си ја та исто та ка по ма га 
да се утвр ди агре сив но ста т.е. гра ду-
сот на ра кот (сте пен на ди фе рен ци-

ра ност на ту мор ски те ќе лии). Оце на-
та нај че сто се изра зу ва на ска ла од 1 
до 4, или до бро ди фе рен ци ран, уме-
ре но-до бро ди фе рен ци ран, ло шо ди-
фе рен ци ран и анап ла сти чен-не ди-
фе рен ци ран. Кол ку е по ни зок гра ду-
сот, тол ку ту мор ски те ќе лии се по ди-
фе рен ци ра ни.

Кои се пред но сти те, а кои не до ста то-
ци те на две те ме то ди?

- Ко га пра ви ме ци то ло шко ис пи-
ту ва ње (тен ко иг ле на би оп си ја) гле-
да ме по мал број кле тки. Врз ос но ва 
на нив ни те про ме ни утвр ду ва ме да-
ли се ра бо ти за бе ниг ни или за ма-
лиг ни за бо лу ва ња. Таа ме то да има 
свои пред но сти и не до ста то ци. Има-
ме мал број кле тки, огра ни че ни сме 
со ко ли чес тво то ма те ри јал. За ра ди 

огра ни че но ста, точ но ста на тен ко-
иг ле на та би оп си ја е 50-60 про цен-
ти и се сме та за ори ен та ци ска ме то-
да, а во слу чај на по сто е ње на ци сти 
на гра ди те, ме то да та е и те ра пев тска.  
За раз ли ка од тен ко иг ле на та, кор би-
оп си ја та се из ве ду ва со по де бе ла иг-
ла. При тоа, се до би ва по о би лен ма-
те ри јал во кој што е мож но да се ана-
ли зи ра и со од но сот ме ѓу кан це ро ге-
но то тки во и до ма ќи нот. За тоа, точ но-
ста на оваа ме то да е 99,5 про цен ти. 
Ни ту ед на ме то да во ме ди ци на та не 
е 100 про цен ти точ на. 

Што ка жу ва ва ше то искус тво, да ли же-
ни те на вре ме одат на прег лед?

- Јас сум спе ци ја лист ре чи си 20 го-
ди ни. Мо е то искус тво ве ли де ка има 
зна чи тел но по до бру ва ње ко га ста ну-
ва збор за пре вен тив ни те прег ле ди 
за рак на дој ка. Све ста е зго ле ме на, 
но тре ба уште да се ра бо ти на тоа, по-
сто ја но, не са мо во ме се цот за бор ба 
про тив ра кот на дој ка. За бе ле жу ва-
ме де ка се спу шта ста рос на та гра ни-
ца ко га ста ну ва збор за оваа бо лест. 
Има слу чаи на за бо ле ни и на 23-го-
диш на во зраст. Но же ни те одат по ра-
но на ле кар, а тоа е знак за зго ле ме-
на свест. Зна е те де ка ра кот мо же да 
се из ле ку ва ако се открие на вре ме. 
За сре ќа, по ве ќе то про ме ни што ги 
ис пи ту ва ме се бе ниг ни.

Што ќе им пре по ра ча те на же ни те?
- Са мо прег лед и не од ло жу ва ње на 

ле кар ски те пре вен тив ни прег ле ди. 
Во исто вре ме, што по мал ку стрес и 
што поз драв жи вот. 

Воовојбројна„Ревита“,
д-рСашоБанев,патологво
приватнаталабораторијаза
патохистологијаицитологија
„Биопсија“,зборувазапотре-
батаодранооткривањена 
болеста 
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ПОДДРШКАЗАСТУДЕНТИТЕ
одситездравственидисциплини

Свет ски от здрав ствен сим-
по зи ум на сту ден ти од си-
те здрав стве ни дис цип ли ни, 
одр жан кон кра јот на но ем-

ври, ги спои сту ден ти те со за ед нич ка 
цел - обе ди ну ва ње на ста во ви те и про-
ши ру ва ње на зна е ња та. Ор га ни за то-
ри на на ста нот беа сту ден ти те од Ма-
ке дон ска та ме ди цин ска сту дент ска 
асо ци ја ци ја (ММСА), за ед но со сту-
ден ти те од фа кул те ти те по ме ди ци на, 
фар ма ци ја, сто ма то ло ги ја, ве те ри на и 
фи зи о те ра пи ја, а во со ра бо тка со нај-
го ле ми те свет ски нев ла ди ни ор га ни-
за ции од овие по ли ња.

Про гра ма та на сим по зи у мот бе ше 
ис пол не та со по ве ќе еми нент ни пре-
да ва чи од Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, ка-
ко од Ме ди цин ски от и од Сто ма то ло-
шки от фа кул тет во Скоп је, та ка и од Фа-
кул те тот за ве те ри на и од Прав ни от фа-
кул тет во Скоп је, од пр ва та при ват на 
оп шта бол ни ца „Ре-Ме ди ка“ и мно гу 
дру ги. Во рам ки те на сво ја та про гра-
ма за под др шка, до кто ри те од „Ре-Ме-
ди ка“ и овој пат со струч ни пре да ва-
ња ги спо де ли ја сво и те искус тва од об-
ла сти те кои ги ра бо тат, а ги спо де ли ја 
и до стиг ну ва ња та кои тре ба да би дат 
пре диз вик за мла ди те ид ни до кто ри.  
Пре да ва ња за сту ден ти те одр жаа 
и пре да ва чи од ре но ми ра ни свет-
ски уни вер зи те ти ка ко уни вер зи те-
ти те „Ва шин гтон“, „Хар вард“ и „Ок-
сфорд“ од Анг ли ја, „Ха че те пе“ од Ан-

ка ра , ко ле џот „Лон дон“, по тоа уни-
вер зи те тот за здрав стве ни на у ки „Те-
хе ран“, про фе со ри и пре да ва чи од 
Мос ква, Па риз и од мно гу дру ги ме ста. 
Во ни за та пре да ва ња, па нел ди ску-
сии и на уч ни ра бо тил ни ци, учес ни-
ци те на ин те ра кти вен на чин се за-
поз наа со но ви ни те во ме ди ци на-
та, би о е ти ка та и со пре диз ви ци те со 
кои се со о чу ва ат здрав стве ни те ра-
бот ни ци во све тот. Исто та ка, имаа 
единс тве на мож ност да ги пре зен ти-
ра ат сво и те на уч ни тру до ви и истра-
жу ва ња пред еми нент ни про фе со ри. 
На Свет ски от здрав ствен сим по зи ум 
беа при сут ни по ве ќе од 300 сту ден ти 
по ме ди ци на, фар ма ци ја, сто ма то ло-
ги ја, ве те ри на и фи зи о те ра пи ја од Ре-
пуб ли ка Ма ке до ни ја, ка ко и уште сто-
ти на од 19 раз лич ни др жа ви. 

Д-р Ели за бе та Ба бу шку, ра-
ди о ди јаг но сти чар ка и супс-
пе ци ја лис тка по ма мо ди јаг-
но сти ка, за ед но со хи рур гот 

проф. д-р Ан дре ја Ар сов ски од „Ре-Ме-
ди ка“, те мел но ја об јас ни ја по тре ба-
та од ре дов но са мо прег ле ду ва ње и ле-
кар ски прег ле ди за пре вен ци ја и ра-
но откри ва ње на ра кот на дој ка, што е 
клуч но за це лос но ле ку ва ње на же ни-
те за бо ле ни од бо ле ста. Пре да ва ње то 
го сле деа по го лем број за ин те ре си ра-
ни же ни, од се ко ја во зраст, кои имаа 
мож ност да чу јат и лич ни при каз ни за 
бор ба та со оваа бо лест, за по тре ба-
та од под др шка во ле ку ва ње то, ка ко 
и за важ но ста да се би де од го во рен, 
но и да се знае де ка ра кот на дој ка е 
из ле чив. Мо рал на и етич ка под др шка 
на на ста нот да доа и ком па ни и те „Бе-
тон“, „Мак стил“, „Ка пи тал груп ме ди-
ја“, днев ни от вес ник „Но ва Ма ке до-
ни ја“, „Ин сти тут кон цепт“, здру же ни-
е то „Жи вот на искра“, Здру же ни е то на 
са мо хра ни мај ки и др. Со ре дов ни те 
прег ле ди се овоз мо жу ва ра но откри-
ва ње на ра кот на дој ка во фа за ко га 
бо ле ста е из ле чи ва во 90 от сто од слу-
ча и те. Пре ку при ме ри и об јас ну ва ње 
за про це ду ра та на прег ле ду ва ње, д-р 
Ба бу шку се освр на на по тре ба та од 
прег лед кај ра ди о лог, што по драз би ра 
анам не за, кли нич ки пал па то рен прег-
лед, ма мо гра фи ја и ехо.

- Прег ле ди те на дој ка тре ба да се из-

ве ду ва ат во спе ци ја ли зи ра ни уста но-
ви, опре ме ни со со вре ме на апа ра ту-
ра и од тим спе ци ја ли сти и супс пе ци ја-
ли сти ра ди о ло зи и спе ци јал но обу че ни 
ра ди о ло шки тех ни ча ри. Се ра ду ва ме 
што сѐ по че сто ги откри ва ме кар ци но-
ми те ра но, кај же ни што по ре дов но до-
а ѓа ат на прег ле ди - из ја ви д-р Ба бу шку. 

Освен ос нов ни от прег лед, по по тре-
ба се пра ват и до пол ни тел ни прег ле-
ди, ка ко ци то ло шко и ми кро би о ло шко 
ис пи ту ва ње на се крет, га ла кто гра фи-
ја или сни ма ње ка нал чи ња и би оп си-
ја. Хи рур шка та би оп си ја со пре до пе-
ра тив но бе ле же ње на не пал па тор на та 
про ме на во „Ре-Ме ди ка“ се вр ши со 
спе ци ја лен апа рат, единс твен во Ма-
ке до ни ја, за комп ју тер ско сте ре о та-
ксич ки во де но мар ки ра ње со ап со лут-
на пре циз ност во бе ле же ње то. Важ но 
е да се на пом ни де ка се ко ја гру тка не 

е кар ци ном и не зна чи де ка же на та 
има рак на дој ка, истак наа до кто ри те.

- Тре ба да се иско ри стат мож но сти-
те за ра но откри ва ње, со вре ме на та 
ме ди ци на е оруж је со мно гу мож но-
сти. Нај че сто пр ви от че кор е хи рур ги-
ја та, а по на та му во за вис ност од ана-
ли зи те има мож но сти да се открие точ-
но кои ле ко ви се по треб ни во те ра пи-
ја та, од нос но точ но на кои ле ко ви ре-
а ги ра се ко ја кле тка. Ра ди кал на та ма-
сте кто ми ја ве ќе не е единс твен на чин 
на ле ку ва ње на оваа бо лест, а ду ри и 
па ци ен тка та да но си ви сок ге не тич ки 
фа ктор не зна чи де ка ќе за бо ли од кар-
ци ном на дој ка. Сто јам на ста вот де ка 
па ци ен тки те што има ат по го лем ри зик 
тре ба да пра ват по ре дов ни и по ри го-
роз ни кон тро ли, но тоа не зна чи да ги 
от стра нат дој ки те. Во ра ни от ста ди ум 
ра кот мо же ус пеш но да би де из ле ку-
ван во 98-100 от сто слу чаи - об јас ни 
д-р Ар сов ски. 

Про фе сор ка та по по ли тич ки на у-
ки од уни вер зи те тот ФОН, Але ксан-
дра Ср би нов ска-Дон чев ски, ко-
ја е ини ци ја тор ка на на ста нот, ка-
жа де ка овој на стан е пра кти чен 
при мер ка ко тре ба да се од не су ва-
ат си те ин сти ту ции во оп штес тво то.  
Сопс тве ни кот на уни вер зи те тот, м-р 
Фи ат Ца но ски, из ја ви де ка го ле мо то 
при сус тво на на ста нот ги пот тик ну ва и 
по на та му хра бро да про дол жат со ва-
кви актив но сти.

Карциномот
МОЖЕДАСЕСПРЕЧИ

НауниверзитетотФОН,во
соработкасо„РеМеди
ка“исоздружениетоза
борбапротивракот„Бор
ка“,сеодржапредавање
заначинитенапревен
цијанакарциномотна
дојка,најчестомалигно
заболувањекајжените
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ктив на бе ло дроб на бо лест, дол но-
рес пи ра тор ни ин фек ции, кар ци ном 
на бе ли дро бо ви, тра хеа и брон хии, 
ди ја бе тес - ве ли д-р Еми ли ја Хри стов-
ска, спе ци ја лис тка по ме ди ци на на 
тру дот во „Ре-Ме ди ка“.

Спо ред неа, ме ѓу поз на чај ни те фа-
кто ри кои при до не су ва ат за овие за-
бо лу ва ња, по крај ге нет ски те пре дис-
по зи ции, се: нез дра ви от на чин на 
жи вот, не пра вил на та ис хра на, стре-
сот, пу ше ње то, не до вол на та фи зич-
ка актив ност и не со од вет но то при-
ме ну ва ње и пре зе ма ње пре вен тив-
ни мер ки.

Сѐ по го ле ма та за че сте ност на по-
ка чен кр вен при ти сок, ди ја бе тес, 
пре ку мер на те лес на те жи на и по-
ка че ни мас но тии во кр вта, ве ли до-
ктор ка та, до ве ду ва ат до оште ту ва-
ње на крв ни те са до ви, ин фаркт на 
ми о кар дот, кар ди о ми о па ти ја и мо-
зо чен удар.

ШТО Е ПРЕВЕНТИВЕН ПРЕГЛЕД 
И ЗОШТО ТРЕБА ДА СЕ ПРАВИ

Си сте мат ски те прег ле ди, по крај 
тоа што обез бе ду ва ат ди јаг но сти-
ци ра ње на ри зик-фа кто ри те во на-
ста ну ва ње то на не кое за бо лу ва-
ње, ка ко и со ве ти кои се од не су ва-
ат на здра ви от на чин на жи вот, има-
ат огром но зна че ње во ра на та де тек-
ци ја на раз лич ни бо ле сти ка ко што 
се хи пер тен зи ја, ди ја бе тес, по ка че-
ни мас но тии во кр вта, гихт, вос па-
ли тел ни за бо лу ва ња на бу бре зи те и 
хе па рот.

- Со ра но то откри ва ње на овие со-
стој би и со пре зе ма ње со од вет ни 
мер ки за ни вен со од ве тен трет ман, 
зна чи тел но мо же да се пре ве ни ра 
во на ста ну ва ње то на по те шки за бо-
лу ва ња ка ко што се ин фаркт на ср-
це, мо зо чен удар, ган гре на на но зе, 

зна чи тел но оште ту ва ње на ви дот и 
на слу хот, ка ко и да се на ма ли смрт-
но ста кај овие со стој би - об јас ну ва 
д-р Хри стов ска.

КЛУЧОТ Е КАЈ РАНОТО 
ОТКРИВАЊЕ НА БОЛЕСТИТЕ

Ра на та ди јаг но за е клу чот за ефе-
ктив на пре вен ци ја, трет ман и ле-
ку ва ње, а пре вен тив ни те или си-
сте мат ски те прег ле ди и мно гу број-
ни те ру тин ски скри нинг-те сто ви се 
единс тве ни от на чин да се де те кти-
ра ат ра ни те зна ци на на ру шу ва ње 
на здрав је то, по мож ност во ре вер-
зи бил на фа за.

Осо бе но е зна чај на, ве ли на ша та 
со го вор нич ка, ра на та де тек ци ја на 
ма лиг ни те за бо лу ва ња, ка ко што се 
кар ци но мот на дој ка, на ти ро ид на-
та жлез да, на гр ло то на ма тка та, на 
про ста та та, на га стро ин те сти нал ни-
от тракт итн., би деј ќи нив но то ра но 
откри ва ње мо же да обез бе ди це лос-
но из ле ку ва ње.

Со др жи на та и еле мен ти те на си-
сте мат ски те прег ле ди се раз лич ни, 

но нај че сто во нив се вклу че ни: ла бо-
ра то ри ска ана ли за на крв и на ури-
на, кли нич ки прег лед на це ло то те-
ло со фа ми ли јар на и лич на анам не-
за, фи зи ка лен на од со ау скул та ци ја 
на ср це то и на бе ли те дро бо ви, ме-
ре ње кр вен при ти сок, ЕКГ, ан тро по-
ме три ски ис пи ту ва ња и БМИ, спи-
ро ме три ја, ау ди о ме три ја, офтал мо-
ло шки прег лед и одре ду ва ње вид на 
функ ци ја, не вро ло шки прег лед, прег-
лед од ото ри но ла рин го лог и пси хо ло-
шко те сти ра ње. Се пак, стру кту ра та 
на си сте мат ски от прег лед тре ба да 
за ви си од во зра ста, од по лот, ка ко и 
од тоа да ли по сто јат одре де ни бо ле-
сти во фа ми ли ја та на оној ко му му се 
пра ви прег ле дот.

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА 
И КОМПЛЕТЕН ПРЕГЛЕД

- Со ин ди ви ду а ли за ци ја на си сте-
мат ски от прег лед се до би ва зна чи-
тел но по до бар ква ли тет на ис пи ту-
ва ње то. Комп лет ни от си сте мат ски 
прег лед, кој нај че сто се пра ви кај 
оние кои се којд нев но се из ло же ни 
на стрес и има ат ди на ми чен жи вот, 
би тре ба ло да оп фа ти и до пол ни тел-
ни ис пи ту ва ња ка ко што се комп ле-
тен кар ди о ло шки прег лед со ехо кар-
ди о гра фи ја и стрес-тест по ин ди ка ци-
ја, ул траз ву чен прег лед на штит на та 
жлез да, ул траз ву чен прег лед на аб-
до мен, ул траз ву чен прег лед на дој ки, 
ма мо гра фи ја по кли нич ка ин ди ка-
ци ја (кај же ни над 40 го ди ни), комп-
ле тен ги не ко ло шки прег лед (ул траз-
ву чен прег лед, ПАП-тест, кол по ско-
пи ја и ва ги нал ни бри се ви), уро ло-
шки прег лед вклу чу вај ќи ул траз ву-
чен прег лед и одре ду ва ње ПСА(за 
ма жи над 40 го ди ни) и ту мор-мар-
ке ри по кли нич ка ин ди ка ци ја - об-
јас ну ва д-р Хри стов ска.

ЗА ПОДОЛГ И ПОКВАЛИТЕТЕН ЖИВОТ

По крај здра ви от на чин на жи вот, 
до да ва до ктор ка та, пре вен тив ни-
те ме ди цин ски прег ле ди се зна чај-
на се кун дар на мер ка на пре вен ци-
ја на раз лич ни за бо лу ва ња и уна пре-
ду ва ње на ква ли те тот на жи вот. Од го-
вор но ста и ин ве сти ра ње то во сопс-
тве но то здрав је тре ба да прет ста ву-
ва им пе ра тив на се кој по е ди нец, а 
тоа ќе ре зул ти ра со по долг и по ква-
ли те тен жи вот.

Структуратанасистематскиот
прегледтребадазависиодво
зраста,полотифамилијарната
анамнеза,асоиндивидуализа
цијанасистематскиотпреглед
седобивазначителноподобар

квалитетнаиспитувањето
ДрЕмилијаХристовска,

специјалисткапо
медицинанатрудот

Со пре вен тив ни те ме ди цин-
ски прег ле ди, од нос но со 
си сте мат ски те прег ле ди, се 
утвр ду ва здрав стве на та со-

стој ба на вра бо те ни те и нив на та ра-
бо тос по соб ност, и се пре по ра чу ва-
ат актив но сти и мер ки за за шти та и 
уна пре ду ва ње на здрав је то.

Овие прег ле ди во Ма ке до ни ја се 
за кон ска об вр ска на ра бо то да ва чот, 
во сог лас ност со имп ле мен та ци ја та 
на европ ски те ре гу ла ти ви и За ко нот 
за без бед ност и здрав је при ра бо-

та, и се вр шат во одре де ни вре мен-
ски ин тер ва ли (12, 18 и 24 ме се ци) 
во за вис ност од ра бот но то ме сто и 
од спе ци фич ни те про фе си о нал ни ри-
зи ци на кои се екс по ни ра ни вра бо-
те ни те.

НАЈЧЕСТИ БОЛЕСТИ СПОРЕД 
ЗАЧЕСТЕНОСТ И СМРТНОСТ

Си сте мат ски те прег ле ди не се не-
оп ход ни са мо по ра ди за кон ска та ре-
гу ла ти ва, ту ку и по ра ди кон ти ну и ра-

но то зго ле му ва ње на спи со кот бо ле-
сти ран ги ра ни спо ред за че сте но ста 
и смрт но ста. 

- Де нес, спо ред за че сте ност и 
смрт ност, на пр во ме сто се бо ле сти-
те на кар ди о ва ску лар ни от си стем, 
по нив се ма лиг ни те бо ле сти, а по тоа 
бо ле сти те на диш ни те па ти шта, рев-
мат ски те и дру ги бо ле сти. Спо ред по-
да то ци те на Свет ска та здрав стве на 
ор га ни за ци ја, нај че сти при чи ни за 
смрт се: ис хе мич на бо лест на ср це-
то, мо зо чен удар, хро нич на об стру-

СИСТЕМАТСКИПРЕГЛЕДИ

Инвестирањевоздравјето

Систематскитеили
превентивнитепрегледи,
покрајтоаштосезаконска
обврскавоМакедонија,
сеиклучзарана
дијагностика,асотоаи
навременопреземање
соодветнимерки
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Воспалениенажолчноќесе

ОДОТКРИВАЊЕ
ДООПЕРАЦИЈА

Вос па ле ние на жолч но то ќе-
се е че ста по ја ва кај лу ѓе-
то и обич но се ја ву ва ко га 
жолч ни ка ме ња ќе го бло-
ки ра ат про то кот на жолч-

ка та. При тоа, се ја ву ва бол ка во сто-
ма кот ко ја трае по ве ќе од шест ча са 
и е прос ле де на со тре ска и со га де ње. 
Нај че ста та ме то да за ди јаг но сти ци ра-
ње на ова за бо лу ва ње е ул тра со но-
граф ски от прег лед на сто ма кот, а от-
стра ну ва ње то на жолч но то ќе се нај-
че сто се пра ви ла па ра скоп ски.

Д-р Лил ја на Тев дов ска, ин тер нис тка 

во „Ре-Ме ди ка“, об јас ну ва де ка вос-
па ле ни е то на жолч но то ќе се мо же да 
би де акут но или хро нич но. 

АКУТНО ВОСПАЛЕНИЕ

Акут но то вос па ле ние на жолч ка та, 
или акут ни от хо ле ци сти тис, поч ну ва 
на ед наш и обич но по вне су ва ње по го-
лем и ма сен оброк, а се ма ни фе сти ра 
со се ри оз на и по сто ја на бол ка во гор-
ни от дел на сто ма кот. Де ве де сет и пет 
от сто од лу ѓе то со аку тен хо ле ци сти тис 
има ат и кам чи ња во жолч но то ќе се. >>

Нападитеинаакутнотои
нахроничнотовоспаление
нажолчнотоќесепочнува
аткакоостраболкавогор
ниотдесенделодстомакот,
којасезасилувакога
докторотќепритиснена
тоаместоприпрегледот

Му  с к у -
л и  т е 
го пре-
кри ва-

ат це ло то чо ве ко-
во те ло и му ја да ва-
ат не го ва та фор ма. Во 
исто вре ме тие се и ди-
на мич ки от дел на му скул но-
ске лет ни от си стем, од нос но го 
овоз мо жу ва ат дви же ње то на те ло-
то. Му ску ли те пре ку те ти ви те се по вр-
за ни со ко ски те, а ги по вр зу ва ат и со-
сед ни те ко ски ед на со дру га, при што 
се фор ми ра ат згло бо ви те.

Се то ова ука жу ва на важ но ста на 
му ску ли те во те лес ни от си стем, што 
на ла га осо бе но се ри о зен при стап при 
тре ти ра ње то на нив ни те по вре ди, кои, 
пак, се мош не че сти и спе ци фич ни.

Д-р Тра јан ка Ди ми три је ска, спе ци ја-
лис тка по фи зи кал на ме ди ци на и ре ха-
би ли та ци ја во „Ре-Ме ди ка“, об јас ну ва 
ка ко се слу чу ва ат по вре ди на му ску-
ли те, ти по ви те по вре ди и на чи ни те на 
нив но тре ти ра ње, ка ко и ле ку ва ње то 
на по вре де ни те му ску ли и ре ха би ли-
та ци ја на па ци ен ти те.

ОД ИСТЕГНУВАЊЕ ДО ХЕМАТОМ

По вре ди те на му ску ли те на ста ну ва-
ат ко га над во реш на та си ла е по го ле-
ма од си ла та на му ску лот. Тоа до ве ду-

ва до пре ку мер но истег ну ва ње на му-
скул ни те влак на, што, пак, пре диз ви-
ку ва нив но де лум но или це лос но ки-
не ње. При тоа, на ме сто то на по вре да-
та се ја ву ва кр ва ве ње, од нос но хе ма-
том, вос па- л е -
ние, 

о т о к , 
цр ве ни ло и ло-

кал на бол ка. По сми ру ва ње на вос па-
ле ни е то на ста ну ва т.н. ор га ни зи ра ње 
на хе ма то мот, на чие ме сто се фор ми-
ра свр зу вач ко тки во или луз на. Тоа го 
пра ви му ску лот по о сет лив на по втор-
ни те по вре ди.

При по вре да, па ци ен ти те се жа лат 
на мо мен тал на сил на бол ка во му ску-
лот. При тоа, по крај по ја ва та на оток 
и мо дрин ка, мо же да се слу чи и дви-
же ња та на му ску лот да би дат огра ни-
че ни.

RICE-МЕТОД

Пр ва по мош кај ва кви те по вре ди на 
му ску ли те е т.н. RICE-ме тод. Тоа е ко-
ва ни ца од анг ли ски те тер ми ни R-rest 
(од мор, ми ру ва ње), I-ice (мраз, лад-
ни об ло ги), C-compression (ком пре си-
ја, при ти сок) и Е-elevation (еле ва ци-
ја, по диг ну ва ње на по вре де ни от дел).

ТИПОВИ ЛЕКУВАЊЕ

По пр ва та по мош ле ку ва ње то на по-
вре ди те на му ску ли те мо же да би де 
кон зер ва тив но, со фи зи кал на те ра пи-
ја и хи рур шко.

Кон зер ва тив но то ле ку ва ње е со ле-
ко ви за на ма лу ва ње на бол ка та 

и на ото кот. Нај че сто се ко-
ри стат не сте ро ид ни ан ти-

имф ла ма тор ни ле ко ви 
(бру фен, ке то нал, дик-
ло фе нак).

При при ме ну ва ње 
на фи зи кал на те ра-
пи ја, в пред вид до а-
ѓа ат си те фи зи кал ни 
про це ду ри кои ќе ги 

на ма лат бол ка та и ото-
кот, а при тоа не ма да 

го зго ле мат кр ва ве ње-
то. Нај че сто тоа се маг-

нет на та те ра пи ја, ин тер фе-
рент ни те струи, ла се рот и кри-

о те ра пи ја та.
Хи рур шко ле ку ва ње се при ме ну-

ва при це лос но ки не ње на му скул ни-
те влак на.

Постојаттритипаналекување
наповредитенамускулите

конзервативно,софизикална
терапијаихируршки

ДрТрајанкаДимитријеска

Поврединамускулите,
лекувањеирехабилитација
Првапомошкајповреди
намускулитеет.н.RICE
метод.Тоаекованицаод
англискитетерминиRrest
(одмор,мирување),Iice
(мраз,ладниоблоги),C
compression(компре
сија,притисок)и
Еelevation(елева
ција,подигнува
њенаповреде
ниотдел)
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Акутновоспалениенажолчното
ќесеможедасејавидуриикај

малитедецаикајдецатаво
развој,повируснаилид

ругаинфекција
ДрЛилјанаТевдовска,

интернистка

Ова вос па ле ние ре чи си се ко гаш 
поч ну ва без зна ци за ин фек ци ја, ко-
ја се ја ву ва по доц на.

- Вос па ле но то жолч но ќе се, по ра-
ди по пре че но праз не ње, обич но е со 
нап на ти ѕи до ви, а со др жи на та во не-
го нај че сто е згус на та. Ре тко се слу чу-
ва да има ме вос па ле ние на жолч ка-
та без да има ка ме ња во неа. Тоа вос-
па ле ние се на ре ку ва акал ку ло зен хо-
ле ци сти тис и е по се ри оз но од дру ги те 
ви до ви вос па ле ни ја на жолч ка та - ве-
ли д-р Тев дов ска.

Ва ква вос па ли тел на ре ак ци ја на 
жолч но то ќе се по не ко гаш се слу чу ва 
кај па ци ен ти кои има ле го ле ма хи рур-
шка ин тер вен ци ја, при се ри оз ни по-
вре ди, го ле ми из го ре ни ци и сеп тич-
ни со стој би, а мо же да се ја ви и по по-
долг пер и од на ин тра вен ска ис хра на, 
по дол ги по ве ќе ме сеч ни по сти и пад 
на иму ни те тот.

Акут но вос па ле ние на жолч но то ќе-
се мо же да се ја ви ду ри и кај ма ли те де-
ца и кај де ца во раз вој, по ви рус на или 
дру га ин фек ци ја. 

ХРОНИЧНО ВОСПАЛЕНИЕ

Хро нич но то вос па ле ние обич но трае 
дол го вре ме, а ре чи си се ко гаш е ре зул-
тат на жолч ни ка ме ња и е прос ле де но 
со на па ди на бол ка кои се по вто ру ва ат 
(би ли јар на ко ли ка). Во овој слу чај, об-
јас ну ва на ша та со го вор нич ка, жолч но-
то ќе се е оште те но од по вто ру вач ки те 
вос па ле ни ја пре диз ви ка ни од по пре че-
но то праз не ње на жолч ка та за ра ди ка-
ме ња та. При тоа, ѕи дот на жолч ка та во-
о би ча е но се за де бе лу ва и ги гу би ела-
стич но ста и функ ци о нал но ста, па по ра-
ди тоа че сто се слу чу ва да се на ма ли.

По крај ка ме ња, жолч но то ќе се обич-
но мо же да со др жи и та лог и сит ни кам-
чи ња кои че сто го отеж ну ва ат праз не-
ње то на ци стич ни от ка нал, а не ре тко 
мо жат и да го бло ки ра ат.

СИМПТОМИ

На па ди те на вос-
па ле ние на жолч-
но то ќе се и од 
два та ви да поч-
ну ва ат ка ко ос-
тра бол ка во гор-
ни от де сен дел од 
сто ма кот, ко ја се за си-
лу ва ко га ле ка рот ќе при тис не на тоа ме-
сто при прег ле дот. Бол ка та че сто се про-
те га на зад кон дол ни от дел на дес на та 
пле шка или на гр бот. При тоа, мно гу че-
сто па ци ен тот има га де ње и по вра ќа ње. 
Кај акут но то вос па ле ние бол ка та обич-
но е мно гу сил на и трае по дол го од шест, 
па ду ри по ве ќе и од 12 ча са.

- Во рок од не кол ку ча са, сто мач ни те 

му ску ли на дес на та стра на мо же да ста-
нат кру ти. Око лу ед на тре ти на од лу ѓе то 
со акут но вос па ле ние има ат тре ска и 
те лес на тем пе ра ту ра над 38 сте пе ни, 
а кај оние со хро нич но вос па ле ние тре-
ска та е по ре тка - по јас ну ва до ктор ка та.

Кај по ста ри те, до да ва таа, симп то-
ми те на хо ле ци сти тис мо жат да би дат и 
по оп шти - гу бе ње на апе тит, чув ство на 
сла бост, га де ње и по вра ќа ње. 

ЛЕКУВАЊЕ

- На па ди те на бол ка при вос па ле ние 
на жолч но то ќе се нај че сто ус пе ва ме 
да ги сми ри ме со ле ко ви (кон зер ва ти-
вен трет ман), па ду ри кај не кои па ци-
ен ти по 10-днев на ан ти би от ска те ра-
пи ја мо же да се по стиг не и пов ле ку ва-
ње на зна ци те за вос па ле ние. Се пак хи-
рур шки от трет ман оста ну ва нај че сто ко-
ри стен на чин за ле ку ва ње на вос па ле-
ние на жолч но то ќе се, а тоа се пра ви 
со хо ле ци сте кто-
ми ја, ко ја што 
во о би ча е но 
се пра ви ла-
па ра скоп-
ски, но во 
не кои слу-
чаи жолч но-
то ќе се се от-
стра ну ва на кла-
си чен на чин - ве ли до ктор ка та.

Кај хро ни чен хо ле ци сти тис, жолч но то 
ќе се обич но се от стра ну ва отка ко ќе се 
сми ри акут на та фа за, до де ка при акут-
но вос па ле ние без при сус тво на жолч ни 
ка ме ња мо ра ит но да се из ва ди жолч-
но то ќе се. 

Досомнежзавоспале
ножолчноќесеседоаѓа
соклиничкипреглед,се
потврдувасолаборато
рискииспитувањаисо
ултразвученпреглед,а
сетретирасолековиили
хируршки

Гнојниџебови,гангрена,
холестаза,панкреатитис

Ако акут но то вос па ле ние на жолч но то ќе се про дол жи, тоа мо же да е сиг-
нал за се ри оз ни комп ли ка ции, ве ли д-р Тев дов ска.

Ви со ка та тем пе ра ту ра и гроз ни ца та зна чај но го зго ле му ва ат бро јот на 
бе ли те крв ни кле тки, а пре ки нот на нор мал ни те рит мич ки кон трак ции на 
цре ва та ука жу ва ат на мож но соз да ва ње гној ни џе бо ви (апс це си) во бли-
зи на на вос па ле но то жолч но ќе се, па ду ри и не го во про би ва ње, од нос но 
рас па ѓа ње на не го ви от ѕид од ган гре ноз но вос па ле ние.

Ко га кај па ци ен тот ќе се по ја ви жол ти ца, прос ле де на со по ја ва на тем на 
ури на и свет ло обо е ни сто ли ци, нај че сто се ра бо ти за бло ка да на за ед нич-
ки от жол чен ка нал од еден ка мен, што пра ви за стој на жолч ка та во цр ни-
от дроб (хо ле ста за). Ако се на пра ви та ква бло ка да на из ле зот на за ед нич-
ки от жолч но-па нре а ти чен ка нал, то гаш мо же да дој де и до вос па ле ние на 
пан кре а сот (пан кре а ти тис). 

Ехопреглед
Сом не ва ње при вос па ле но жолч но ќе се се пра ви со кли нич ки прег лед, а 

се по твр ду ва со ла бо ра то ри ски ис пи ту ва ња и со ул траз ву чен прег лед. Ко-
га ре зул та ти те од ул траз вуч ни от прег лед не се до вол но јас ни или има сом-
неж за комп ли ка ции или дру га при друж на бо лест, се при ме ну ва ат и дру-
ги тех ни ки. 

Нај при ме ну ва на ме то да за ди јаг но сти ка е ул траз вуч ни от прег лед на сто-
ма кот. Таа е ед но став на, бр за и не ин ва зив на и нај че сто се ко ри сти за откри-
ва ње ка ме ња во жолч но то ќе се и за акут но вос па ле ние.

При прег ле дот, ве ли до ктор ка та, се про ве ру ва ат и цр ни от дроб, жолч ни-
те ка на ли и пан кре а сот, а се откри ва ат и зна ци те за вос па ле ние на ѕи дот 
на жолч но то ќе се. 

Ул траз ву кот мо же да открие и сит ни ка ме ња со ди ја ме тер до 2 ми ли ме-
три, но ако кли нич ки от прег лед ука жу ва на вос па ле ние, а на ул траз вук не 
се де те кти ра ат ка ме ња, прег ле дот се по вто ру ва. 

Ул траз ву кот е ефи ка сен и за откри ва ње вос па ле ние кај па ци ен ти што 
има ат симп то ми, но не ма ат ка ме ња, ка ко и за откри ва ње кам чи ња во за-
ед нич ки от жол чен ка нал. Не га ти вен ул траз ву чен на од со нор ма лен би ли-
ру бин и цр но дроб ни ен зи ми ука жу ва де ка при чи на та за бол ка та не е во 
жолч но то ќе се и во жолч ни те ка на ли. 

Третманнакамен
За ка ме ња та кои не пре диз ви ку ва-

ат симп то ми нај че сто се до вол ни ул-
траз вуч ни кон трол ни прег ле ди ед наш 
го диш но и не е по треб но ме ди ка мен-
тоз но ле ку ва ње.

Ако ни ско мас ле на та ди е та не е ус-
пеш на во кон тро ли ра ње на симп то-
ми те на хро нич но то вос па ле ние, то-
гаш е по тре бен хи рур шки или не хи-
рур шки трет ман. 

- Не хи рур шка ди со лу ци-
ска те ра пи ја со пре па-

ра ти на усо де зо кси-
хол на ки се ли на

се ко ри сти 
кај не кои 

спе ци фич-
ни ти по-
ви кам-

чи ња 
кои мо-

жат да се 
рас тво рат
со ле ко ви 

и кај па ци ен-
ти кои се ри зич ни 

за опе ра ци ја, а ги ис пол ну ва ат кри-
те ри у ми те за ди со лу ци ска те ра пи ја - 
об јас ну ва д-р Тев дов ска.

ПрегледисоЕЦРП,
МРиКТ

Ен до скоп ска ре тро град на хо-
ла ги о пан кре а то гра фи ја - ЕРЦП 
се ко ри сти ко га со ул траз вуч ни-
от прег лед се кон ста ти ра ни зна ци 
за при су тен ка мен во за ед нич ки-
от жол чен ка нал, кој не мо же да 
се ви ди со стан дар ден ул траз вук. 
ЕЦРП, ве ли до ктор ка та, е зла тен 
стан дард за де тек ци ја на кам чи-
ња во за ед нич ки те жолч ни ка на-
ли и по тен ци јал на мож ност за нив-
но от стра ну ва ње. Се пак, тре ба да 
се на по ме не, де ка оваа во не кои 
слу чаи не оп ход на тех ни ка е ин ва-
зив на и во мал про цент е по вр за-
на со ри зик од комп ли ка ции (пан-
кре а ти тис на при мер). Комп ју тер-
ска та то мо гра фи ја, пак, спа ѓа во 
до пол ни тел ни те тех ни ки за ди јаг-
но сти ка и е ре зер ви ра на ко га има 
сом неж за комп ли ка ции, ка ко ка-
ме ња во за ед нич ки от ка нал или 
кар ци ном на жолч но то ќе се и на 
пан кре а сот.

МРЦП, ра ди о ло шка тех ни ка на при каз 
на жолч ни те па ти шта со маг нет на ре зо-
нан са, мо же да би де мно гу ко рис-
на за откри ва ње сит ни кам чи ња 
или дру ги пре пре ки, ка ко кар ци-
ном во жолч ни те ка на ли, ка ко и за 
дру ги бо ле сти и аб нор мал но сти на 
жолч ни от и на пан кре а тич ни от ка-
на лен си стем. 
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Ми трал на та вал ву ла е за-
ли сто кот што се на о ѓа по-
ме ѓу ле ва та пре тко мо ра и 
ле ва та ко мо ра на ср це то. 

Овој ср цев за ли сток е из гра ден од два 
ли ста, од нос но кус пи си - пре ден и за-
ден ми тра лен кус пис, кои со по себ ни 
тен ки влак на, т.н. хор ди, се по вр за ни 
со вна треш ни от ѕид на ко мо ра та. За-
ли сто кот функ ци о ни ра по прин ци пот 
на вен тил и при пол не ње на ко мо ра-
та (ди ја сто ла) тој се отво ра и ја про пу-
шта кр вта од пре тко мо ра та во ко мо-
ра та. Во фа за та на праз не ње на ле ва-
та ко мо ра (си сто ла) тој се за тво ра и не 
доз во лу ва вра ќа ње на кр вта во обра-
тен пра вец.

Д-р Ли ди ја Па ла но ва, спе ци ја лис-
тка по ин тер на ме ди ци на во „Ре-Ме-
ди ка“, об јас ну ва де ка ко га има про-
лапс на ми трал на та вал ву ла, всуш-
ност има на ру шу ва ње во дви же ње то 
на кус пи си те.

- Во та ков слу чај, за ли сто кот се из-
диг ну ва кон ле ва та пре тко мо ра и се 
до би ва сли ка ка ко вал ву ла та да про-
па ѓа, па от та му до а ѓа и на зи вот про-
лапс. Про лапс мо же да се слу чи са мо 
на ед ни от или исто вре ме но и на два-
та кус пи си и при тоа до а ѓа до ми трал-
на ре гур ги та ци ја, од нос но вра ќа ње на 
дел од кр вта од ко мо ра та во пре тко мо-
ра та - ве ли до ктор ка та.

КАКО СЕ ПРЕПОЗНАВА?

Во пра кти ка та нај че сто се сре ќа ва 
про лапс на пред ни от ми тра лен кус пис. 
Оваа со стој ба тре ба да се раз гра ни-
чи од т.н. хи пер мо би лен (хи пер ки не ти-
чен) кус пис, кој нај че сто е кон сти ту ци о-
на лен. Кла сич ни от про лапс на ми трал-
на та вал ву ла, кој е при дру жен со на ру-
шу ва ње во функ ци ја та на за ли сто кот, 
е по ре тка по ја ва, до де ка т.н. хи пер ки-
не ти чен (по под ви жен) кус пис е мно гу 
че ста по ја ва на пом ла ди го ди ни, осо-
бе но кај ли ца та кои се ви со ки и сла би.  
Спо ред на ша та со го вор нич ка, ко га 
збо ру ва ме за про лапс на ми трал на та 
вал ву ла (ПМВ) по драз би ра ме при ма-
рен про лапс ка де што про ме на та на 
фор ма та и дви же ње то на ли сто ви те на 
за ли сто кот се ге нет ски ус ло ве ни. Се-
кун дар ни от ПМВ е пос ле ди ца на не кои 
дру ги за бо лу ва ња, ка ко што се ис хе-
ми ја, рев мат ска гроз ни ца или хи пер-
тро фич на кар ди о ми о па ти ја. 

Са мо то из диг ну ва ње на за ли сто-
кот кон пре тко мо ра та да ва ау скул та-
то рен - слу шен фе но мен, кој се на ре-
ку ва клик, а ако има вра ќа ње на кр-
вта во пре тко мо ра та ау скул та тор но се 
слу ша шум на ср це то од раз ли чен сте-
пен. Ако овие ау скул та тор ни по ја ви се 
слуш нат кај па ци ен ти без те го би или 
со нес пе ци фич ни ср це ви те го би (бол-
ка или при ти сок во гра ди те, не пра вил-
на ср це ва ра бо та, за мор, воз не ми ре-
ност, кра ток здив), то гаш тие упа ту ва-
ат на пост пе ње на ПМВ.

Освен кли нич ки прег лед, ве ли до-
ктор ка та, па ци ен ти те со та кви симп-
то ми тре ба да на пра ват и ЕКГ, за да се 
ви ди ср це ви от ри там и да ли има дру-
ги ср це ви за бо лу ва ња.

Ди јаг но сти ци ра ње то на ПМВ се пра-
ви со ул траз ву чен прег лед на ср це то, 
при што, освен сли ка за по лож ба та и 
го ле ми на та на про лап сот, се утвр ду ва 
и да ли има ре гур ги та ци ја та, до кол ку ја 
има. Се пра ват и до пол ни тел ни ис пи-
ту ва ња во ко и што е вклу чен и 24-ча-
со вен хол тер ЕКГ, кој да ва ин фор ма-
ции за по сто е ње то и за ин тен зи те тот 

на на ру шу ва ња та на ср це ви от ри там, 
за да мо же по тоа се то тоа да се ле ку ва.

ОПАСНОСТИ И ЛЕКУВАЊЕ

Ми трал на та ре гур ги та ци ја, ен до кар-
ди ти сот и арит ми и те се мож ни комп ли-
ка ции кај про лапс на ми трал на та вал-
ву ла на ср це то, но тие се ре тки и не 
се опас ни.

- Ре гур ги та ци ја во по ста ри го ди ни 
мо же да до ве де до про ши ру ва ње на 
ср це то и не го во по пу шта ње. Ен до кар-
ди ти сот се пре ве ни ра со ан ти би от ска 
те ра пи ја пред се ко ја сто ма то ло шка, 
ен до скоп ска и хи рур шка ин тер вен ци-
ја, а арит ми и те се ле ку ва ат глав но со 
бло ка то ри на бе та-ре цеп то ри те и ре-
тко ко га се по треб ни и дру ги ан ти а рит-
ми ци - об јас ну ва д-р Па ла но ва.

„Ас пи рин“, до да ва таа, се да ва ка ко 
ан ти а гре гант на те ра пи ја кај си те па-
ци ен ти со изра зе на ми трал на ре гур-
ги та ци ја кои има ат зго ле мен ри зик за 
мо зо чен или за ср цев удар. Кај иск лу-
чи тел но ре тки те шки фор ми, по треб-
на е хи рур шка ре кон струк ци ја на за-
ли сто кот. Бре ме но ста кај па ци ен тки те 
со ПМВ не прет ста ву ва осо бен ри зик, 
а те ра пи ја се да ва са мо при комп ли-
ка ции. Па ци ен ти те со ПМВ обич но не-
ма ат огра ни чу ва ња во на чи нот на жи-
ве е ње или осо бе ни ди е ти, а мо же да 
се за ни ма ва ат со спорт и про фе си о-
нал но, ако ги не ма ат комп ли ка ци и те.

Компликацииштоможатда
настанатприпролапснами
тралнатавалвуланасрцетосе

митралнатарегургитација,
ендокардитисотиаритмиите

ДрЛидијаПаланова,
специјалисткапо

интернамедицина

Припролапснамитралната
валвуланасрцето,зали

стокотштосенаоѓапомеѓу
леватапреткомораилевата
коморанасрцетопропаѓа
идозволувавраќањена
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вопреткомората

Пролапсна
митралнатавалвула

насрцето



40 РЕВИТА | декември 2015 декември 2015 | РЕВИТА 41 

Пр ва та при ват на оп шта бол-
ни ца „Ре-Ме ди ка“ е прог ла-
се на за на ци о на лен шам пи-
он во Ре пуб ли ка Ма ке до ни-

ја на пре стиж ни от нат пре вар на асо-
ци ја ци ја та Европ ски биз нис-на гра ди 
за 2015-2016 го ди на во ка те го ри ја та 
за шти та на жи вот на та сре ди на и кор-
по ра тив на одрж ли вост. Нат пре ва рот 
е под др жан од биз нис-ли де ри, ака де-
ми ци, прет став ни ци на ме ди у ми и по-
ли тич ки прет став ни ци од це ла Евро па.

Европ ска та на гра да оваа го ди на се 
до де ли по де вет ти пат и за неа кон-
ку ри раа над 32.000 биз ни си од 33 
европ ски зем ји, а 678 ком па нии од 
це ла Евро па се прог ла се ни за на ци о-
нал ни шам пи о ни во раз лич ни ка те го-
рии, со што се здо би ја со приз на ние за 
ус пех во биз ни сот, ино ва ци и те и биз-
нис-ети ка та. 

- На гра да та за за шти та на жи вот-
на та сре ди на и кор по ра тив на одрж-
ли вост „Ре-Ме ди ка“ ја до би за раз-

вој ни от при стап кон сво ја та ос нов на 
деј ност, раз во јот на де лов ни те опе ра-
тив ни пра кти ки пре ку нив ни те ос нов-
ни вред но сти и при до не сот во оп штес-
тве ни от, кул тур ни от,еко ном ски от раз-

вој на оп штес тво то и за шти та та на жи-
вот на та сре ди на - ве ли Ели ца Јор да-
но ва, ге не рал на ди ре ктор ка на „Ре-
Ме ди ка“. 

Це неј ќи ги сво и те ко рис ни ци на ме-
ди цин ски ус лу ги, вра бо те ни те и спро-

ве ду ва ње то на еко ло шки те пра кти-
ки со нив ни те ос нов ни вред но сти, ко-
ми си ја та на Европ ски те биз нис-на гра-
ди зак лу чи де ка „Ре-Ме ди ка“ ра бо ти 
транс па рент но и актив но се гри жи за 
кли ен ти те и за вра бо те ни те. 

- По бед нич ки те мо де ли ги над ми ну-
ва ат за кон ски те ба ра ња и на сто ју ва-
ат да ги по до бру ва ат зе ле ни те при до-
би вки, соз да ва ат ино ва ции, мо дер ни-
за ци ја и дос лед на при ме на на мо рал-
ни те на че ла. Оваа на гра да ги од во ју-
ва биз ни си те кои со вес но ги спро ве-
ду ва ат и ги уна пре ду ва ат овие пра кти-
ки - до да ва Јор да но ва. 

За сво и те до стиг ну ва ња „Ре-Ме ди-
ка“ ја до би оваа пре стиж на на гра да и 
за 2014-2015 го ди на.

Европскатанаградаоваа
годинаседоделиподевет
типатизанеаконкурираа
над32.000бизнисиод33
европскиземји,а678ком
панииодцелаЕвропасе
прогласенизанационални
шампиониворазличника
тегории,заштодобија
сопризнаниезауспехво
бизнисот,иновациитеи
бизнисетиката

„Ре-Медика“
националеншампион

ЗАШТИТАНАЖИВОТНАТАСРЕДИНАИКОРПОРАТИВНАОДРЖЛИВОСТ

„Ре-Ме ди ка“ по сто ја но го по твр ду-
ва ква ли те тот во ра бо те ње то и пре ку 
си сте ми те за ква ли тет из гра де ни за 
да тра ат, да се по до бру ва ат и по твр-
ду ва ат. 

- На ши те па ци ен ти, кои се ос но вен 
дви га тел на на ше то ра бо те ње, и нив-
на та до вер ба во ус лу ги те што им ги да-
ва ме нѐ мо ти ви ра ат да обез бе ди ме 
ши ро ко приз на ва ње на вос по ста ве-
ни те вред но сти пре ку сер ти фи ка ци ја 
и ре сер ти фи ка ци ја на имп ле мен ти ра-
ни те си сте ми. Пре ку тре та, не за вис-
на стра на, по твр ду ва ме де ка на ши те 
вра бо те ни се ком пе тент ни да го ре а-

ли зи ра ат ба ра но то ис пи ту ва ње и ле-
ку ва ње, де ка се ра ко во дат во сог лас-
ност со ме ди ци на та ба зи ра на на до ка-
зи и пре ку при ме на на ино ва тив ност 
на вред но сти те обез бе ду ва ме за до-
волс тво и по зи тив но искус тво за ко-
рис ни ци те на ус лу ги те. Ние сме под 
по сто ја на оп сер ва ци ја на ко рис ни-
ци те на ус лу ги те. Гра ди ме вна треш-
ни вред но сти кои ја оправ ду ва ат до-
вер ба та на на ши те ко рис ни ци на ус-
лу ги. На ши те вра бо те ни вле ва ат до-
вер ба и ра бо тат ефи кас но. Со ко рис-
ни ци те на ме ди цин ски те ус лу ги ко-
му ни ци ра ме отво ре но, обез бе ду ва-

ме кон зи стент ност на на ши те дејс тва 
во од нос на при ме на та на ме то ди те 
на ле ку ва ње и оче ку ва ни те ре зул та-
ти - ве ли проф. д-р Ан дре ја Ар сов ски, 
ме ди цин ски ди ре ктор на бол ни ца та. 
Со та кви от од нос се пре зе ма це лос на 
од го вор ност за ква ли те тот што се ис-
по ра чу ва и па ра лел но со ис по ра ча но-
то за до волс тво од кре и ра ни те ви со ко 
стан дар ди зи ра ни ус ло ви пре ку за ед-
нич ки на по ри на мул ти дис цип ли нар-
на функ ци о нал на гру па струч ни ли ца 
кои про а ктив но во дат кон дос лед но ис-
пол ну ва ње на по ста ве ни те вред но сти 
во бол ни ца та.

„Ре-Ме ди ка“ ус пеш но го за вр ши 
про це сот на ре сер ти фи ка ци ја на 
си сте мот за упра ву ва ње со ква ли-
тет во сог лас ност со стан дар дот ИСО 
9001:2008, во те кот на октом ври го-
ди на ва. Ед на од це ли те на ре сер ти фи-
ка ци ја та бе ше про вер ка на ефи кас но-
ста, функ ци о нал но ста и ком пе тент но-
ста во од нос на ква ли те тот, иден ти фи-
ка ци ја та на ин тер ни те ре сур си и по-
стиг на ти те по до бру ва ња, об јас ну ва 
Фа ни Ла за ро ва, по мош ник ди ре ктор-
ка за ор га ни за ци ја на ра бо та и имп ле-
мен та ци ја на стан дар ди. По ра ди тоа, 
по за вр ше ни от про цес на ре сер ти фи-

ка ци ја, да де ни се иск лу чи тел но по зи-
тив ни за бе ле шки во од нос на вос по-
ста ве ни те про це си.

- Со ус пеш но за вр ше ни от про цес на 
ре сер ти фи ка ци ја уште ед наш по твр ду-
ва ме де ка ис по ра чу ва ме ква ли тет, се 
стре ми ме кон по сто ја но по до бру ва-
ње и ба ра ме по сто ја но од го во ри за 
вне су ва ње по зи тив ни про ме ни, би-
деј ќи ги по чи ту ва ме на ши те кли ен ти 
и има ме це лос но раз би ра ње за нив-
ни те оче ку ва ња. На ши те вра бо те ни 
се свес ни де ка има ат ди рект но вли ја-
ние врз ус лу га та и ква ли те тот, ди рект-
но ги чув ству ва ат ре зул та ти те и впе ча-

УспешнозавршенпроцесотнаресертификацијазаИСО9001:2008

Низапотврдизаквалитетот

то ци те од сво ја та ра бо та, што им да ва 
до пол ни те лен елан во из вр шу ва ње то 
- ве ли Ла за ро ва. 

„Ре-Ме ди ка“ во 2012 го ди на ста на 
пр ва та оп шта бол ни ца во Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја со сер ти фи ци ран си стем 
за ква ли тет во сог лас ност со ме ѓу на-
род ни от стан дард ИСО 9001:2008.

Од до би ва ње то на сер ти фи ка тот, се-
ко ја го ди на сер ти фи ка ци ско то те ло вр-
ши про вер ки за одр жу ва ње то на си-
сте мот, а ре сер ти фи ка ци ја та е на се-
кои 3 го ди ни со пре зен ти ра ње на по-
стиг на ти те ре зул та ти во од нос на ба-
ра ња та на стан дар дот. 
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По пет го ди ни по ми на ти во 
еки па та на „Бе са“ од Ко со-
во, со ко ја две се зо ни бе ше 
шам пи он, гол ма нот Да ни ел 

Дуп ја ча нец се вра ти во Ма ке до ни ја 
и за ста на на го лот на РК „Ме та лург“. 
Од ле то то, ко га го пот пи ша две го диш-
ни от до го вор со ме та лур зи те од скоп-
ска Авто ко ман да, Дуп ја ча нец по ка-
жу ва де ка се ра бо ти за вр вен чу вар 
на мре жа та кој со од лич ни те од бра-
ни во дре сот на „Ме та лург“ на на ста-
пи те во Ли га та на шам пи о ни и во до-
маш но то пр венс тво до ка жа де ка без 
пра во бе ше за бо ра вен од ра ко мет на-
та јав ност.

- Клу чот на мо и те до бри од бра ни и 
до бра та игра на на ши от млад тим е ре-
зул тат на по све те на и на пор на ра бо та 
на си те ра ко ме та ри во ти мот, кои на 
че ло со на ши от тре нер Ли но Чер вар 
со го ле ма ам би ци ја и ен ту зи ја зам вле-
гу ва ме во се кој тре нинг и во се кој нат-
пре вар. Од нај го ле ма по мош ми е со-
ра бо тка та со игра чи те од од бра на та, 

со кои за ем но си по ма га ме што по до-
бро да го за чу ва ме на ши от гол - ве ли 
искус ни от 32-го ди шен при леп ча нец. 

Да ни ел сво ја та ра ко мет на ка ри е ра 
ја за поч нал во РК „Ту тун ски ком би нат 
При леп“, две се зо ни по ми на во „Мла-
дост Бог дан ци“, ед на се зо на во иран-
ски от „Ал ми ни ум арак“ и це ли пет го-
ди ни во ко сов ски от шам пи он „Бе са“ 
од При шти на. 

Од август го ди на ва, Да ни ел со сво-
е то се мејс тво, со пру га та Фа ни и две-
те близ нач ки Ја на и Бо ја на, жи ве ат во 
скоп ска та на сел ба Авто ко ман да. Во 
сво јот пред но во го диш но укра сен дом 
ма ли те три и пол го диш ни прин це зи нѐ 
пре че каа со на ви вач ка та пес на „Ме-
та лург е шам пи он“, на кра тко оста вај-
ќи ги сво и те цр та ни фил мо ви за да се 
за поз на е ме и да нѐ пос лу жат со нај у-
ба ви те ко ла чи ња на мај ка им. 

Ни рас ка жаа де ка бр зо се прис по-
со би ле на жи во тот во Скоп је по мно-
гу број ни те пре сел би од про ме ни те на 
еки пи те за кои на ста пу вал. Нај те шки-
от дел од тие пре сел би бил за не го ва-
та со пру га Фа ни, а по доц на и за де-
ца та кои се га до а ѓа ат во со се ма но-
ва сре ди на.

- Со те кот на го ди ни те јас се на вик-
нав на та ква та ди на ми ка, на пре сел-
би те, на тре нин зи те и на нат пре ва ри-
те на Да ни ел, би деј ќи отка ко сме за-
ед но тој е про фе си о нал но вр зан со ра-
ко ме тот. Ов де, во Скоп је, од лич но се 

снај дов ме и ние и де ца та - ве ли Фа ни, 
ко ја по го ле ми от дел од вре ме то го по-
ми ну ва со Бо ја на и Ја на, до де ка Да ни-
ел ги одра бо ту ва об вр ски те кон ти мот.

Се кое сло бод но вре ме, ве лат, и двај-
ца та го ко ри стат за да би дат со де ца та. 
Утрин ско то игра ње со нив е за дол жи-
тел но пред да ги од не сат в гра дин ка, 
па ду ри по тоа за ед но го пи јат утрин-
ско то ка фе, по што Да ни ел оди на тре-
нинг, а Фа ни оста ну ва до ма за да ги 
за вр ши до маш ни те об вр ски. 

Победничкиотдухникогашнеменапушта
Богататаракометнакари
ера32годишниотголман
говоделаодПрилеп,преку
Богданци,Иран,Косово,
падо„Металург“,кадешто
своетознаењеиискуството
несебичногиделисо
подмладениоттим

ФАНИ:НАШАТАПРИКЗНАПОЧНАВОБОГДАНЦИ
Фа ни ве ли де ка не ѝ пре чат до се гаш ни те че сти пре сел би по ра ди про фе си о-

нал ни те ан гаж ма ни на Да ни ел, би деј ќи за неа не е важ но ка де ќе жи ве ат ту ку 
се мејс тво то по сто ја но да е за ед но и среќ но и на де ца та да мо жат да им обез бе-
дат сѐ што им е по треб но за ра дос но дет ство. Во Скоп је, ве ли, до бро се снаш ле, 
има ат сѐ што им тре ба, се дру жат се меј но, со при ја те ли те, ше та ат, спор ту ва ат...

- Со Да ни ел се за поз нав ме во мо јот ро ден град Бог дан ци, ко га тој игра ше за 
„Мла дост“. Че ти ри го ди ни бев ме мом че и де вој ка и ве ќе че ти ри го ди ни сме 
во брак. Од лич но се поз на ва ме со Да ни ел, се на до пол ну ва ме, се раз би ра ме. 
Тој е пре кра сен со пруг и та тко - рас ка жу ва Фа ни.

ДаниелеоженетсоФанисокојасе
заедновеќеосумгодини,четирикако
момчеидевојкаичетиривобрак,иги
имаатќеркитеблизначкиЈанаиБојана
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По тре нин гот ги зе ма ат де ца та од 
гра дин ка и одат на про ше тка низ на-
сел ба та, за дол жи тел но на ка фе си те 
за ед но, па се ме ен ру чек, мал ку од-
мор, па по втор но тре нинг. Пред зас-
пи ва ње уште ед на пар ти ја игра ње со 
тем пе ра мент ни те Бо ја на и Ја на, па ду-
ри по тоа, ве лат Фа ни и Да ни ел, вре-
ме то што ќе оста не е за нив двај ца та.

ГОРДОСТ Е ДА СИ ДЕЛ ОД 
„МЕТАЛУРГ“ И ОД РЕПРЕЗЕНТАЦИЈАТА

По од лич ни те на ста пи во Ли га та на 
шам пи о ни, ка де што се зо на ва има ше 
про сек од 10,1 од бра ни по меч, се ле-
кто рот на ма шка та ра ко мет на ре пре-
зен та ци ја на Ма ке до ни ја, Иви ца Обр-
ван на Да ни ел со пра во му да де ме-
сто на ре пре зен та тив ни от спи сок за 
прет стој но то Европ ско пр венс тво во 
Пол ска.

- Огром на чест и гор дост за ме не е 
што до бив мож ност да би дам дел од 
ма ке дон ски от на ци о на лен тим. Сре-
ќен сум што сум дел од ти мот на „Ме-
та лург“, ка де што од лич но се вкло пив 
и ма кси мал но се по све тив на ра бо та-
та и на тре нин зи те. Во клу бот вла дее 

од лич на ат мо сфе ра, во ко ја ра бо та та 
и тре нин гот се ви стин ско за до волс тво 
и се на де вам де ка овој млад тим по-
втор но ќе го из диг не „Ме та лург“ на по-
бед нич ки те па те ки во Евро па - истак-
на Дуп ја ча нец.

СЕКОГАШ ПОБЕДНИЧКИ

- Во „Ме та лург“ дој дов за што е по-
бед нич ки, шам пи он ски тим со мно гу 
тро феи и за што се ко гаш во не го има 
по бед нич ки дух, ка ков што имам и јас. 
Игра ње то во Ли га та на шам пи о ни бе-
ше но во искус тво за ме не и мис лам 
де ка до бро по ми нав ме се зо на ва. Без 
ог лед што не сме ве ќе дел од тие нат-
пре ва ри, по бед нич ки от дух не нѐ на-
пу шта и про дол жу ва ме со ма кси мал-
но по све те но ра бо те ње за тоа што сле-
ду ва во до маш но то пр венс тво - ве ли 
Да ни ел, кој до да де де ка со ма кси ма-
лен ен ту зи ја зам и со по све те на ра бо-
та ќе се пре да де на об вр ски те во ре-
пре зен та ци ја та со жел ба Ма ке до ни-
ја да на пра ви што по го лем ус пех на 
ЕП во Пол ска и да из бо ри плас ман на 
Олим пи ски те игри во Рио де Же не и-
ро во Бра зил.

ИБОЈАНАИЈАНА
САКААТСПОРТ,АМА
ИЈАЗИЦИИПЕЕЊЕ

Близ нач ки те Ја на и Бо ја на уште 
отсе га по ка жу ва ат афи ни те ти кон 
спор тот, но ка ко што ве лат Да ни-
ел и Фа ни, не ги фор си ра ат стрикт-
но кон не што ту ку го сле дат нив ни-
от ин те рес.

- По ка жу ва ат ин те рес за спор тот, 
са ка ат да до а ѓа ат на нат пре ва ри, 
са ка ат да на ви ва ат, да си игра ат во 
на ша та са ла. Па ра лел но со тоа по-
ка жу ва ат афи ни те ти и за пе е ње и 
за стран ски ја зи ци. Анг ли ски уште 
отсе га и са ми учат. Та ка што не ги 
фор си ра ме кон не што кон крет но ту-
ку оста ва ме тие да по ка жат што са-
ка ат - ве ли Да ни ел.

НаградитештовинарницатаоваагодинагиосвоивоМакедонијаиниз
светот,признанијаташтосекојдневногидаваатгоститезаодличнитевин
скитури,дегустациитеизаложбитезаразвојнавинскиоттуризамипромо

вирањетонамакедонскотовиноседоказзауспешнагодинаипоттикза
остварувањеновапоголемавизијавоиднина,велатво„Стоби“

УСПЕШНАГОДИНАЗАВИНАРНИЦАТА„СТОБИ“

Млади
погодини,
искусни
познаење
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Злат ни ме да ли на нај пре стиж-
ни те вин ски са е ми, из воз 
во странс тво на 75 от сто од 
про из водс тво то, осво е ни но-

ви свет ски па за ри, сопс тве ни ло зо-
ви на са ди во од лич на кон ди ци ја, пла-
но ви за про ши ру ва ње на ка па ци те-
ти те, сил ни по зи тив ни кри ти ки во уг-
лед ни от „Ва шин гтон пост“, ран ги ра-
ње во топ 5 ли ста та на „Вол стрит жур-
нал“ на ви нар ни ци чии ви на мо ра да 
се про ба ат...

По си те овие епи те ти, и уште мно-
гу дру ги, ка ко што се приз на ни ја та за 
раз вој на вин ски от ту ри зам и ви со ки-
те до стре ли во уго сти телс тво то и афир-
ма ци ја та на ма ке дон ско то ви но, ви-
нар ни ца та „Сто би“ не мо же да одре-
че де ка зад се бе има уште ед на мно-
гу ус пеш на го ди на.

За ра бо та та, на гра ди те, за по све те-
но ста на тра ди ци ја та и за нив на та ви-
зи ја збо ру вав ме со Ни ко ла Де ре ба-
нов, ге не ра лен ди ре ктор на „Пер мин-
декс“, во чи ја сопс тве ност е „Сто би“.

- Про из водс тво то се те ме ли иск лу чи-
во на гроз је од на ши те ло зо ви на са ди 
кои се про сти ра ат во нај поз на то то ма-
ке дон ско ви но гор је на над 600 хе кта-

ри и се под по сто јан над зор на на ши-
те искус ни ено ло зи, што овоз мо жу ва 
комп лет на кон тро ла на про це сот на 
про из водс тво на гроз је за врв ни ви-
на. На са ди те беа во од лич на кон ди-
ци ја це ла се зо на и тоа ре зул ти ра со 
гроз је со вр вен ква ли тет и ко ли чес тва 
во сог лас ност со пла ни ра но то. За тоа 
ќе се сло жи ме со ге не рал на та оце на 
де ка ово го диш на та бер ба на ви сти на 
ги ис пол ни на ши те оче ку ва ња - ве ли 
Де ре ба нов.

„Сто би“ има ка па ци тет од 4.500.000 
ли три, од кои 300.000 ли три се пред-
ви де ни за фер мен та ци ја во да бо ви бу-
ри ња и за про из водс тво на ви со ко ква-
ли тет ни ви на. Ви нар ни ца та го пла си-
ра ви но то иск лу чи во во ши ше, и тоа 
75 от сто од про из водс тво то оди на 20 
стран ски па за ри, ре ги о нал но и во све-
тот. Тоа ја пра ви ви нар ни ца та втор нај-
го лем из воз ник на ви но во ши ше од 
Ма ке до ни ја. Од дру га стра на, пак, про-
даж ни те број ки со по сто јан на го рен 
тренд на ла га ат пла но ви за про ши ру-
ва ње на ка па ци те ти те не оп ход ни за 
да се за до во ли по тре ба та од ви со ко-
ква ли тет ни ви на за ка кви е про е кти-
ра на ви нар ни ца та, а ти мот од струч-

Не о дам на од бра ни вте до ктор ска ди-
сер та ци ја за вли ја ни е то на кис ло ро дот 
врз зре е ње то на ви но то, а се ра бо те ше 
со гроз је од сор та та вра нец. Што по ка жа 
истра жу ва ње то?

- Во Ма ке до ни ја има дол га тра ди ци ја 
на одг ле ду ва ње на вра не цот и е од лич-
на су ро ви на за про из водс тво на ква-
ли тет ни и врв ни цр ве ни ви на. Са кав-
ме да го утвр ди ме вли ја ни е то на кис-
ло ро дот на хе ми ски от со став во ши ра-
та и во ви но то, ка ко и во ком би на ци ја 
со раз ни тех но ло гии на зре е ње на ви-
но то, ка ко зре е ње на ви но то во ино-
кс танк со и без до да ва ње кис ло род, 
со до да ва ње кис ло род и раз ни ви до ви 
ал тер на ти ви од даб, ка ко и зре е ње на 
ви но то во но ви да бо ви бу ри ња од 225 
ли три од раз лич но по тек ло (фран цу ски, 
аме ри кан ски и источ но е вроп ски даб). 
По ка жав ме де ка пра вил но из ве де ни-

от про цес на до да ва ње кис ло род до ве-
ду ва до по зи ти вен ефект врз стру ктур-
ни те про ме ни на по ли фе но ли те, пре-
ку на ма лу ва ње на гор чи на та и астрин-
ген ци ја та, а со по зи тив на та ево лу ци ја 
на по ли фе но ли те се зго ле му ва ста бил-
но ста на ви но то. Исто та ка, дру га цел 
бе ше да се до бие и аро мат ни от про-
фил на ви но то „Вра нец“ кое е зре е но 
со кис ло род, со и без упо тре ба на др во 
и на ал тер на ти ви од др во, ка ко и да се 
да де при до нес кон соз да ва ње со лид на 
ба за на по да то ци со хе ми ски ана ли зи 
на ви на та од сор та та вра нец про из ве-
де ни во ти кве шко то ви но гор је.

Ова прет ста ву ва пр во истра жу ва-
ње од ва ков фор мат во Ма ке до ни ја, 
не е ра бо те но на ла бо ра то ри ска ми-
кро ска ла, ту ку на ин ду стри ска ска ла 
на ко ли чес тва од 80.000 ли три. До би-
е ни те ре зул та ти има ат го ле ма ап ли ка-

тив на при ро да во пра ктич но то про из-
водс тво. Пра ктич но, се оче ку ва ше да 
се до би јат ре зул та ти кои ќе по мог нат 
во утвр ду ва ње на нај по год на та тех но-
ло ги ја за ко ри сте ње то на кис ло ро дот 
ка ко ала тка во по до бру ва ње на ква-
ли те тот на ма ке дон ски те ви на, а со са-
мо то тоа и во по до бру ва ње на кон ку-
рент но ста на ви на та од сор та та вра-
нец на стран ски те па за ри. Зак лу чив ме 
де ка ми кро о кси ге ни ра ње то, т.е. до да-
ва ње то кис ло род, без упо тре ба на ал-
тер на ти ви од даб е ефе кти вен на чин 
за да се за бр за про це сот на зре е ње 
кај ви но то, при што зна чи тел но се на-
ма лу ва ат гор чи на та и астрин ген ци ја-
та кај ми кро о кси ге ни ра но то ви но, а 
во исто вре ме се пра ви и ста би ли за-
ци ја на бо ја та. Ими ти ра ње то на зре е-
ње на ви но во ба рик, т.е. ми кро о кси-
ге ни ра ње то на ви но во ком би на ци ја 

ња ци кои мла ди по го ди ни, а искус ни 
по зна е ње умее да на пра ви иде ал на 
си нер ги ја на мо дер на та тех но ло ги ја 
и на тра ди ци о нал ни те ме то ди на про-
из водс тво.

- Се то тоа се до пол ну ва со ела нот 
на мла ди от тим и со дол го го диш но то 
искус тво на на ши от гла вен ено лог Ѓор-
ѓи Јо ва нов-Хер мес, ко му ова му е 40-
та бер ба. Опре ме на со нај со вре ме на 
тех но ло ги ја, „Сто би“ има пор тфо лио 
од 24 ети ке ти по де ле ни во че ти ри ка-
те го рии: тра ди ци о нал ни, кла сик, пре-
ми ум и елит ви на. Нај но ва та ли ни ја е 
„При ват на ре зер ва“ (Private reserve) 
- огра ни че на се ри ја од шест но ви ви-
на, зре е ни во да бо ви бу ри ња, се кое 
со сво ја при каз на - ве ли ди ре кто рот.

Тој до да ва де ка ус пеш но ги ре а ли зи-
ра ле пла но ви те и го зго ле ми ле уде лот 
на до маш ни от па зар и отво ри ле уште 
два но ви стран ски па за ри.

Вин ска та ин ду стри ја во Ма ке до ни ја, 
ве ли Де ре ба нов, е ком пе тен тен биз-
нис со над 80 ви нар ни ци, но „Сто би“ 
е во по сто јан на го рен тренд, за што 
го во рат мно гу број ни те на гра ди до би-
е ни оваа го ди на.

- На гра ди те што ги осво ив ме на пре-

стиж ни те свет ски вин ски нат пре ва ри 
ка ко „Де кан тер“ и „Мун дус ви ни“, а 
и на ре ги о нал ни те ка ко „Ви но Сло-
ве ни ја“, ка де што оваа го ди на осво-
ив ме че ти ри злат ни ме да ли за ви на-
та „Амин та 2013“, „Вра нец ве ри тас 
2012“, „Си ра 2011“ и „Ка бер не со-
ви њон 2012“, кое бе ше прог ла се но 
за се вку пен шам пи он од си те ви на од 
Ма ке до ни ја, се до пол ни те лен пот тик 
за си те нас да ги ос тва ру ва ме на ши те 
ви зии. За до вол ни сме од про би вот на 
дан ски от па зар и од вни ма ни е то од та-
мош ни те ме ди у ми. Ор га ни зи ра но со 
дру ги те ма ке дон ски ви нар ни ци, ка ко 
член ки на здру же ни е то „Ви на од Ма-
ке до ни ја“, бев ме на раз лич ни свет ски 
са е ми и де гу ста ции во Аме ри ка, Дан-
ска, Хо лан ди ја, Ки на - про дол жу ва на-
ши от со го вор ник. 

Ме ѓу мно гу број ни те на гра ди за „Сто-
би“ се и оние на до маш на та сце на, а 
ме ѓу нив и онаа од Ми ни стерс тво то за 
еко но ми ја за нај до бар ре сто ран, што 
е по твр да за за лож би те на ви нар ни-
ца та за раз во јот на вин ски от ту ри зам 
во Ма ке до ни ја.

- Вин ски от ту ри зам е ком би ни ра на 
по ну да од при каз на, до бро ви но и до-

бра хра на. На ши от ре сто ран е во со-
став на ви нар ни ца та, во бли зи на на 
ан тич ки от ло ка ли тет Сто би, што е уба-
ва под ло га за ту ри стич ка при каз на. 
Освен ре сто ра нот, кој рас по ла га со 
те ра са за 180 го сти, ту ка се и ВИП-
са ло нот за 75 ли ца и ено те ка та за 60 
го сти. Но ви тет е и спе ци јал но ди зај-
ни ра ни от ша тор за слу чу ва ња од по-
го лем ка ли бар со око лу 400 го сти, со 
пар кинг и со бесп ла тен Ин тер нет - об-
јас ну ва Де ре ба нов.

Спо ред не го, нај ва жен дел од ре дов-
на та по ну да та се вин ски те ту ри. Ед на-
та е разг ле ду ва ње на ви нар ни ца та со 
стру чен во дич и де гу ста ци ја на че ти-
ри ви на од нај до бри от из бор на „Сто-
би“, а дру га та е его га стро ном ска та ту-
ра, ко ја е по оп шир на и трае два ча са, 
при што го сти 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 те ви на на „Сто би“.

- На гра да та „Нај до бар ре сто ран“ 
ни да де сиг нал де ка сме на ви стин-
ски от пат и се ка ко ќе ни пос лу жи ка-
ко пот тик за по на та мош но ра бо те ње 
со уште по го лем елан - до пол ну ва Де-
ре ба нов.

со упо тре ба на да бо ви ле тви е ефе кти-
вен на чин со по ни ски про из водс тве ни 
тро шо ци да се про из ве дат ква ли тет ни 
и врв ни ви на.

До ктор ска та ди сер та ци ја е ра бо те на во 
ви нар ни ца та „Сто би“?

- Сле деј ќи ги акту ел ни те трен до ви во 
мо дер но то про из водс тво на ви но, „Сто-
би“ се од лу чи да ин ве сти ра во нај мо-
дер ни те про из водс тве ни тех но ло гии 
кои по сто јат во овој мо мент и кои се 
во сог лас ност со пос лед ни те на уч ни до-
стиг ну ва ња, до де ка раз ви ва ње то и ва-
ли да ци ја та на ана ли тич ки те ме то ди и 
ана ли зи те беа на пра ве ни на Кме тиј-
ски от ин сти тут во Љуб ља на, Сло ве ни ја, 
ка ко и во АЕБ, Бре ша, Ита ли ја и во Се-
агин-Мо реј, Бор до, Фран ци ја.

Не кои од про из ве де ни те ви на, екс пе-
ри мен ти те, ги пра ти вте на ме ѓу на род ни 
оце ну ва ња за ква ли тет на ви на та. Ка ко 
по ми наа? 

- Да, и тоа на нај ста ро то нат пре ва ру-
ва ње на ви на во све тот - „Ви но Љуб-
ља на“, ка де што ед но од ви на та од 
2012 го ди на бе ше во нај те сен из бор 
за се вку пен шам пи он на нат пре ва ру-
ва ње то, но на кра јот се пак освои зла-
тен ме дал. Исто та ка, го пра тив ме на 
еден од нај пре стиж ни те вин ски нат-
пре ва ри во све тот – „Мун дус ви ни 
2015“ во Гер ма ни ја и до би сре брен 
ме дал со осво е ни 85 по е ни, што е во 
ка те го ри ја на зла тен ме дал. Ме ѓу тоа, 
по ра ди пре го ле ми от број мо стри од 
це ли от свет и пра ви ло то за на гра ду-
ва ње на ма кси мум ед на тре ти на од 
мо стри те се по диг ну ва ат гра ни ци те. 
Ова е го лем ус пех и би са кал да му се 
заб ла го да рам на мо јот ра бо то да вец 
Мин чо Јор да нов за тоа што ми бе ше 
овоз мо же но да ра бо там и да ги ко-
ри стам ре сур си те со кои рас по ла га 
ви нар ни ца та при изра бо тка та на ди-
сер та ци ја та.

Наукатаеделодпроизводствотонавинововинарницата
„Стоби“,којаенајмодернанесамонаБалканоттукуи
воЈугоисточнаЕвропа.Сонаучнитеистражувањаштоги
работешеДанеЈованов,енологидиректорна„Стоби“,
одбранидокторскадисертација,анекоиодвината
добијамедалинамеѓународниоценувања

ДАНЕЈОВАНОВ,ЕНОЛОГИДИРЕКТОРНА„СТОБИ“

Наукавопроизводствотонаврвновино
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Оп шти на та Ае ро дром е мла-
да и на пред на оп шти на со 
ур бан дух, со план ски уре де-
на ин фра стру кту ра. На атра-

ктив на ло ка ци ја - ло ка ли те тот Цр ква 
во оваа оп шти на, на про сто рот кај ста-
ри те во е ни ба ра ки, гра деж на та ком-
па ни ја „Бе тон“ гра ди стан бе но-де ло-
вен об јект. Тој е во бли зи на на Ме ѓу на-
род на та же лез нич ка и авто бу ска ста-
ни ца, здрав стве ни уста но ви, а и по ве-
ќе ин сти ту ции од обра зо вен, кул ту рен 
и спорт ски ка ра ктер. Спо ред пла но ви-
те, тре ба да се за вр ши во сеп тем ври 
2016 го ди на.

- Ра бо ти ме со нај ква ли тет ни от бе-
тон на Бал ка нот, а тра ди ци ја та, искус-
тво то и зна е ње то си го пра ват сво е то. 
Об је ктот ќе има со вре мен ар хи те ктон-
ски израз, со наг ла се но ко ло рит но ре-
ше ние и игра на раз лич ни ма те ри ја-
ли. Си те се со од лич ни тер мич ки, аку-
стич ни и хи дро и зо ла ци ски својс тва, 
за да се по стиг не ви со ка енер гет ска 
ефи кас ност и за до во лу ва ње на ба ра-
ња та на пра вил ни кот за енер гет ски 
ка ра кте ри сти ки на згра ди- ве ли Ко ста 
Гли го ри ев ски, ди ре ктор на се кто рот 
за оп шти и прав ни ра бо ти во „Бе тон“. 

Згра да та ќе е асе из мич ки кон стру-
ирана, со ар ми ра ни бе тон ски стол-
бо ви, гре ди и плат на кои од го ва ра-
ат на си те по сто ја ни и ко рис ни гра ви-
та ци ски оп то ва ру ва ња, а и на слу чај-
ни хо ри зон тал ни се из мич ки оп то ва-
ру ва ња. 

- Сто те стан бе ни те еди ни ци се со 
по вр ши на од 46 до 73 ква драт ни ме-
три на де вет ка та, по ткров је и де ло-
вен про стор во при зем је то. Овоз мо-
же но е пар ки ра ње на две под зем ни 

ни воа, ка ко и на ни во на са ма та ло ка-
ци ја. Вле зот е со про сто ри ја за до мар, 
пред ви де ни се неколку оста ви за ве ло-
си пе ди, при род но освет лу ва ње и про-
ве тру ва ње на ска лиш но то ја дро и об-
ло жу ва ње со гра нит ни пло чи на си те 
за ед нич ки ко му ни ка ции (ска ли и ход-
ни ци) - ве ли Гли го ри ев ски.

Ли фто ви те ќе би дат со авто мат ски 
лиз гач ки ме тал ни вра ти, влез ни те вра-
ти во ста но ви те, пак, со без бед но сен 
блин дор-си стем, со си гур нос на бра ва 

и зак лу чу ва ње по хо ри зон тал на и вер-
ти кал на оска. 

- Над во реш ни те фа сад ни ѕи до ви 
ќе би дат од тер мич ки ѕид ни бло ко-
ви со над во реш на тер мич ка изо ла-
ци ја, што обез бе ду ва ко е фи ци ент на 
топ ло про вод ли вост кој ги над ми ну-
ва ба ра ња та на но ви от пра вил ник за 
енер гет ски ка ра кте ри сти ки на згра-
ди. Ќе има по крив на ар ми ра на бе-
тон ска пло ча со тер мич ка изо ла ци-
ја, а над во реш на та сто ла ри ја ќе би-

де од ПВЦ со вгра де ни ме тал ни про-
фи ли, над во реш но че ти ри се зон ско 
стак ло и ис пол на од ар гон, обез бе-
де на за шти та од сон це со ПВЦ-ро-
лет ни во скри е ни ку тии. Об је ктот 
во це лост ќе ги за до во лу ва си те по-
треб ни мер ки за за шти та од по жа-
ри, експ ло зии и опас ни ма те рии, 
ќе би де прис по со бен за ли ца со по-
себ ни по тре би, а око ли на та ќе би де 
хор ти кул тур но уре де на, оп ле ме не-
та со зе ле ни ло - ве ли Гли го ри ев ски. 

Новстанбено-деловенкомплекс
поврвнистандардивоАеродром

„БЕТОН“

Споредплановите,компле
ксоттребадасезавршиво
септември2016година
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МаријаГеоргиевска,
инструкторкапопилатес

Топ-форма
инастудено

Свежиотвоздухнеепречказа
дасепотрошаткалориите.
Доволнаесаможелбатаза

спортување,велиМаријаГе
оргиевска,инструкторкапо

пилатес,којапредлаганеколку
идеизадасезабавуватеида
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Ра ши ре те ги но зе те, спу ште те 
се на до лу и ис пра ву вај те се на го-
ре. Ко га се ис пра ву ва те стис не те 
го зад ни кот за до пол ни те лен ефект 
на веж ба та. Мо же те да ко ри сти те 
топ ка ка ко ре кви зит на оваа веж-
ба, а таа ќе ви пос лу жи и за ба ланс

Оваа веж ба мо дер но се на ре ку ва по зи ци-
ја „планк“ и е веж ба за из држ ли вост. Се за-
те га це ло то те ло - од ра ме ни ци те, пре ку сто-
ма кот до но зе те. Оста не те во оваа по зи ци-
ја ед на ми ну та

Истег не те го те ло то одр жу вај ќи ба-
ланс. По ле ка диг не те ја но га та и исто-
вре ме но др же те ја сви тка на, а ра ка-
та ис пру же те ја за да го ба лан си ра те 
те ло то

Ед на та но га со ко ле но то се по ста ву ва на топ ка, до де ка дру га та ја дви жи-
те на го ре-на до лу. Но га та тре ба да е истег на та и пра ва. Оваа веж ба е за зац-
вр сту ва ње на зад ни кот. Се по вто ру ва со две те но зе

До де ка те ло то ни е 
по ста ве но на стра на, 
со ед на та ра ка се пот-
пи ра ме на зем ја до-
де ка ед на та но га ни 
е сви тка на, а дру га та 
но га и ра ка ни се на-
го ре, но га та ја кре ва-
ме и спу шта ме. Тре ба 
да вни ма ва ме ко га ја 
спу шта ме но га та да 
не ја до пре ме зем ја-
та. Веж ба та се по вто-
ру ва на дру га та стра на 
со дру га та но га
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