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Про лет та ни но
си ве дри на, уба
во рас по ло же
ние, по ве ќе сон
це и оп ти ми зам. И 
уба ви ве сти. Она 
што до вче ра бе
ше не воз мож но 
де нес е се којд
не вие, а зна чи не 
са мо по до бро 
здрав је ту ку и по
ква ли те тен и пос
по ко ен жи вот. 

Ме ди цин ски от 
тим, прв во зем ја
ва ус пеа да спа
си но га од ам пу
та ци ја со при ме на на но ва опе ра тив на ме
то да. Но ва на деж има и за же ни те кои се 
со о чу ва ат со проб ле ми по по ро ду ва ње то. 
Ла сер ска та тех но ло ги ја ги за ме ну ва кла
сич ни те ин тер вен ции, ри зи ци те со нив се ми
ни мал ни, а ле ку ва ње то по бр зо. Се раз би
ра, ко га со нив ра бо тат обу че ни и ус пеш
ни ле ка ри здрав стве ни те, но и естет ски те 
проб ле ми ста ну ва ат ми на то. 

Во овој нов број на „Ре ви та“, се ка ко, не 
ги изо ста вив ме и де ца та, нив ни от пра ви
лен фи зич ки и умс твен раз вој, но и до ктор
ски те со ве ти за на вре ме да се откри ва ат и 
ус пеш но да се ре ша ва ат пре диз ви ци те со 
здрав је то.

Свое ме сто, ве ќе тра ди ци о нал но, нај
доа и ус пеш ни те, оние кои не са мо што зна
ат ка ко да ги пре поз на ат мла ди те та лен
ти, ту ку и ка ко да ги на со чат за од нив да 
се соз да дат врв ни лу ѓе и мај сто ри на за
на е тот. 

Вре ме е за уште еден нов и по у бав по че
ток, про ле тен.

За почеток...
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ЛАСЕР
НОВОРЕШЕНИЕ
запроблеми
попородувањето

стрес. Во неј зи ни от трет ман се при ме-
ну ва ат Ке ге ло ви те веж би, ка ко и опе-
ра ти вен за фат за по ста ву ва ње трај-
на су бу ре трал на пот по ра и до кол ку е 
по треб но по диг ну ва ње и фи кси ра ње 
на ва ги нал ни те ѕи до ви со тра ки или 
со мре жи.

Сту ди и те по твр ду ва ат де ка ла сер-
ски от трет ман е ефе ктив на, си гур-
на и ком фор на оп ци ја на трет ман за 
олес ну ва ње на симп то ми те на ин кон-
ти нен ци ја кај па ци ен тки те. Ре чи си 70 
от сто од нив не ма ат не вол но ис пу шта-
ње на ури на та 120 де на по ин тер вен-
ци ја та. Ду ри 94 от сто при ја ви ле по до-
бру ва ње и 68 от сто од си те па ци ен тки 
твр дат де ка не ма ат симп то ми на СИУ. 
Не ма при ја ве ни не га тив ни ефе кти во 
ни ед на од сту ди и те.

Спо ред до се га пре зен ти ра ни те ини-
ци јал ни кли нич ки ре зул та ти, оваа про-
це ду ра има изг ле ди да ста не ми ни мал-
но ин ва зив но ре ше ние за мно гу па-
ци ен тки кои стра да ат од ре ла кса ци ја 
на ва ги нал ни те ѕи до ви и од СИУ. Во 
не кол ку ин тер на ци о нал ни кли нич ки 
цен три во тек се сту дии на по го лем 
број па ци ен тки кои тре ба да ја по твр-
дат ефи кас но ста и си гур но ста на овој 
нов вид трет ман. 

Ка ко дејс тву ва ла се рот?
- Не го ви от ефект се ба зи ра на не аб-

ла тив на фо то тер мал на сти му ла ци ја на 
ко ла ге на та не о ге не за. Со по мош на 
ла се рот „Фо то на“ се сти му ли ра ат ре-

мо де ли ра ње то на ко ла ге нот и син те за-
та на но ви ко ла ге ни влак на по дол жи-
на та на пред ни от ва ги на лен ѕид и во 
пре де лот на ве сти бу лу мот и уре трал-

ни от ори фи ци ум. Фи нал ни от ре зул тат 
од ко ле ген ска та не о ге не за е стес ну-
ва ње и за тег ну ва ње на ва ги нал на та 
слуз ни ца и на ен до пел вич на та фас-
ци ја, ко ја е бо га та со ко ла ген и со тоа 
се до би ва пот по ра на моч ни от ме ур и 
вра ќа ње на нор мал на та функ ци ја на 
кон ти нен ци ја та. 

Ко ја е пред но ста на трет ма нот со 
ла сер?

- Уни кат на пред ност на ла се рот за 
па ци ен тки те е тоа што про це ду ра та 
е не ин ва зив на и без бол на, без се че-
ње, без кр ва ве ње и без ши е ње. Не се 
упо тре бу ва ат ни ту ане сте ти ци ни ту ан-
ти би о ти ци. Вра ќа ње то во нор мал ни-
те се којд нев ни актив но сти е мо мен-
тал но. Не е по треб на пре до пе ра тив-
на под го то вка ни ту, пак, се по треб ни 
по сто пе ра тив ни мер ки на прет паз ли-
вост.

Син дро мот на опу ште ни ѕи-
до ви на ва ги на та и бла го до 
уме ре но не вол но исте ку ва-
ње ури на кај же ни те од не о-

дам на во „Ре-Ме ди ка“ се тре ти ра ат 
со ла сер. За ка ква про це ду ра ста ну-
ва збор и што по ка жу ва ат ре зул та ти-
те од трет ма нот?

- Се ра бо ти за ла се рот „Fotona Er: 
YAG“, кој се ко ри сти во ги не ко ло ги ја-
та, дер ма то ло ги ја та и во есте ти ка та. 
Упо тре ба та на ла се рот за син дро мот 
на опу ште ни ва ги нал ни ѕи до ви и не-
вол но исте ку ва ње ури на е но ви на во 
нив ни от трет ман. Со не го се по стиг-
ну ва ефект пре ку фо то тер мал но дејс-
тво, кое во ди до ре кон стру и ра ње на 
по стој ни от и сти му ла ци ја на син те за-
та на но ви от ко ла ген во ва ги нал ни те 
ѕи до ви и во фас ци и те на му ску ли те на 
кар лич но то дно. Тоа при до не су ва до 
зац вр сту ва ње и за тег ну ва ње на ва ги-
нал ни те ѕи до ви што, пак, при до не су ва 
до по до бра пот по ра на моч ни от ме ур 
и за др жу ва ње на ури на та.

Стрес-ин кон ти нен ци ја та на ури на та 
(СИУ) е со стој ба ко га по стои не вол но 
исте ку ва ње на ури на та при зго ле му-
ва ње на при ти со кот на моч ни от ме ур 
- каш ла ње, ки ва ње, тр ча ње, сме е ње. 
При чи на за тоа е сла бе е ње на сфин-
кте рот на уре тра та по ра ди прет ход ни 
по ро ду ва ња, де бе ле е ње или сла бост 
на сврз но то тки во. Стрес-ин кон ти нен-
ци ја та не е по вр за на со фи зи о ло шки 
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Освен да се би де од ли чен, врв но стру чен, што дру го е по треб но ко га 
ста ну ва збор за ра бо та та со же ни и за жен ско то здрав је? 

- Мно гу раз би ра ње и со чув ству ва ње со па ци ен тки те. Се кој ко га оди 
на ле кар е под не ка ков стрес. Ги не ко ло шки от прег лед ка ко на ру шу ва-
ње на ин тим но ста на же на та е осо бе но спе ци фи чен. Мо ра да ѝ се да-
де сло бо да на па ци ен тка та да ни ка же ко га е под го тве на за прег лед и 
да ѝ се об јас ни се кој за фат или про це ду ра што до кто рот ќе ја пра ви. 
Те о ри ја та се учи од кни ги, спи са ни ја, Ин тер нет, а пра кти ка та се учи во ам-
бу лан та, со па ци ен тот и со ко ле ги те.

Д-Р СИ МО НИ ДА КОТ ЛА РО ВА-ПО ПО СКА 
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Кол ку трет ма ни се до вол ни за да се 
ре ши проб ле мот?

- По треб ни се 2-3 трет ма ни за ин-
кон ти нен ци ја од благ и уме рен сте пен, 
кои се вр шат за пер и од од 3-4 не де ли. 

Ка ко да се од не су ва ат же ни те по 
трет ма нот?

- Пред но сти те на оваа нај но ва ме то-
да се во со се ма без бол ни от и без бе-
ден на чин на из ве ду ва ње без по тре-
ба од ане сте зи ја, анал ге ти ци и ан ти-

би о ти ци и без комп ли ка ции. Не е по-
треб на пре до пе ра тив на под го то вка и 
се из ве ду ва во ам бу лан та. Не по сред-
но по ин тер вен ци ја та па ци ен тки те се 
вра ќа ат на сво и те се којд нев ни актив-
но сти.

За кол ку вре ме на на зад мо же да се 
вра ти со стој ба та на род ни ца та?

- Де сет го ди ни на на зад, т.е. пред по-
ро ду ва ње то.

Кол кав про цент и кои же ни има ат 
ва кви проб ле ми?

- Око лу 40 от сто од же ни те во се-
кое до ба, осо бе но оние кои има ле ед-

но или по ве ќе ва ги нал ни по ро ду ва-
ња, по ра ди пре ку мер но то рас тег ну-
ва ње на ва ги нал но то тки во има ат или 
проб лем со за др жу ва ње на ури на та 
или на ма ле но за до волс тво при по ло-
ви од но си. Тоа е ги не ко ло шки проб-
лем за кој, нај че сто, па ци ен тки те мол-
чат, и до кол ку не се пре зе ме не што 
проб ле мот со го ди ни те се зго ле му ва, 
а ква ли те тот на жи во тот се на ма лу ва. 
Па ци ен тки те со ва ква та со стој ба се 
чув ству ва ат за сра ме но, изо ли ра но 
и огра ни че но во се којд нев ни от жи-
вот и ра бо та.

Задржувањенауринатаилинамаленозадо
волствоприполовиодносиепроблемзакој
пациенткитенајчестомолчат,идоколкунесе

преземенештотојсогодинитесезголемува,аквалитетот
наживототсенамалува

Семејнаподдршка
Ка ко да се на пра ви ус пе шен 

спој ме ѓу при ват но ста, об вр ски-
те на со вре ме на та же на и го ле ми-
от про фе си о на лен ан гаж ман?

- Во ги не ко ло ги ја та и аку шерс-
тво то има ра дост. Нај че сто ра бо-
ти ме со здра ви па ци ен тки и им се 
ра ду ва ме на нив на та рож ба. Но ка-
ко и во дру ги те ме ди цин ски гран-
ки, и ги не ко ло ги ја та има кон такт со 
па то ло ги ја та. Од дру га стра на, аку-
шерс тво то е мно гу ри зич но, има 
ред проб ле ми кои мо же да се слу-
чат и при уред на бре ме ност и нор-
мал но во де но по ро ду ва ње.

Нај важ но од сѐ во мо јот слу чај 
е под др шка та од се мејс тво то. Раз-
би ра ње то од со пру гот за мо и те ра-
бот ни об вр ски, раз би ра ње то на де-
ца та де ка „ве чер та сум де жур на и 
де ка тре ба да се ро ди ед но бе бе“, 
по мо шта од ба би те и де дов ци те за 
згри жу ва ње на де ца та и нив на та 
не се бич на по мош во до ма ќинс тво-
то се мно гу бит ни. Со пру гот е еко-
но мист и до ма не раз го ва ра ме во-
оп што за ме ди ци на та, па та ка и се 
од мо рам од ра бот ни те об вр ски. 
Поп лад не ги но сам де ца та по кур-
се ви и на спорт и се ре ла кси рам 
гле дај ќи ги ка ко рас тат ис пол не ти 
со об вр ски. Со та тко ми, кој е пе ди-
ја тар-не о на то лог, се га пен зи о нер, 
си раз ме ну ва ме ме ди цин ски мис-
ли и проб ле ми и ин те рес но, ка ко и 
се ко гаш, го до би вам ви стин ски от 
со вет од не го во од нос на па ци ен-
ти те. Ме ре ла кси ра сви ре ње то на 
кла вир, не што што го нас ле див од 
мо ја та мај ка ви о ли нис тка и вљу бе-
ник во кла сич на та му зи ка. При ја те-
ли те и ко ле ги те ме зна ат ка ко па си-
о ни ра на ски јач ка и чо век што са-
ка да па ту ва.
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слу чаи на ен до ме три о за и оние кои 
има ат одре де ни про ме ни (ма лиг ни и 
пре ма лиг ни бо ле сти) на гр ло то на ма-
тка та и ен до ме три ум (ли га ви ца на ма-
тка). Овие со стој би ба ра ат кла си чен 
тип опе ра ци ја. Исто та ка, кај па ци ен-
тки кај кои има спу шта ње на ма тка та 
(про лапс), пре по ра ча на опе ра ци ја е 
ва ги нал на та хи сте ре кто ми ја.

 Да ли тре ба да се за др жи гр ло то на 
ма тка та?

- Ако се на пра ви ла па ро скоп ска суб-
то тал на хи сте ре кто ми ја и се оста ви гр-
ло то на ма тка, то гаш има мал ри зик 
од спу шта ње на ва ги на та во ид ни на 
и нор мал на ста ти ка на кар лич но дно. 
Пред ност над кла сич на та опе ра ци ја е 
што заз дра ву ва ње то по ла па ро скоп-
ска та опе ра ци ја е мно гу по бр зо. Мен-
стру ал ни от цик лус пре ста ну ва, но па-
ци ен тка та тре ба да про дол жи со ре-
дов ни ци то ло шки прег ле ди (ПАП-тест). 
Ако се за др жат јај ни ци те, кај не кои па-
ци ен тки по не ко гаш се ја ву ва ат оскуд-
ни кр ва ве ња се кој ме сец во пер и од 
на прет ход ни те мен стру ал ни цик лу си.

Да ли тре ба да се за др жат јај ни ци те?
- Кај пом ла ди па ци ен тки, кај кои не-

ма про ме ни на јај ни ци те, се со ве ту ва 
нив но оста ва ње. Тоа зна чи де ка хор-
мон ски от цик лус ќе би де при су тен и 
мо же би ќе има симп то ми на пред мен-
стру а лен син дром без мен стру ал но кр-
ва ве ње, кои ќе би дат слич ни ка ко и 
пред опе ра ци ја та.

До кол ку по ра ди одре де ни бо ле сти 
се от стра нат јај ни ци те, не кои па ци ен-
тки по на та му има ат по тре ба од хор-
мон ка ко на до мест на те ра пи ја.

Ка ко се из ве ду ва опе ра ци ја та?
- Ла па ро скоп ска та суб то тал на хи-

сте ре кто ми ја се из ве ду ва низ 4 ма ли 
ре зо ви на ко жа та на сто мач ни от ѕид 
со од дел ни тен ки ин стру мен ти што се 
вне су ва ат во сто мач на та шуп ли на во 
ко ја прет ход но се вне су ва гас (јаг ле-
ро ден ди о ксид), кој овоз мо жу ва по до-
бра ви зу е ли за ци ја на сто мач ни те ор-
га ни. Крв ни те са до ви и ли га мен ти те 

на ма тка та се ко а гу ли ра ат и пре се ку-
ва ат, а по тоа со еле ктро ко а гу ла ци ска 
јам ка се од во ју ва те ло то на ма тка та од 
гр ло то на ма тка та. По од во ју ва ње то на 
те ло то на ма тка та и евен ту ал но јај ни-
ци те и ту би те, тие се от стра ну ва ат низ 
еден од ре зо ви те со по се бен ин стру-
мент - мор се ла тор.

Кои се бе не фи ци и те од ла па ро скоп-
ска та суб то тал на хи сте ре кто ми ја?

- Во о би ча е но е мно гу по ма ла по сто-
пе ра тив на та бол ка со по бр зо заз дра-
ву ва ње и по бр зо вра ќа ње на се којд-
нев ни те актив но сти. Одре де ни па ци-
ен тки мо же да си одат до ма исти от ден 
по опе ра ци ја та, но по ве ќе то си одат 

до ма на ред ни от ден. Кај нас во „Ре-
Ме ди ка“ па ци ен тки те си одат на ред-
ни от ден по опе ра ци ја та. Па ци ен тки те 
се вра ќа ат на се којд нев ни те актив но-
сти мно гу по бр зо откол ку при кла сич-
на опе ра ци ја, а ри зи кот од тром бо за 
е мно гу по мал, ка ко и по сто пе ра тив-
ни те ин фек ции кои се мно гу ре тки при 
ла па ро скоп ски те опе ра ции.

Ка кви ри зи ци по сто јат при ла па ро-
скоп ска суб то тал на хи сте ре кто ми ја?

- Ка ко и при си те опе ра ции и ту ка по-
сто јат одре де ни ри зи ци, но тие се мно-
гу ре тки. По стои ри зик од кр ва ве ње и 
по вре да на дру ги ор га ни при што мо-
же би ќе има по тре ба од про дол жу ва-
ње на опе ра ци ја та по кла си чен пат.

Ка ков тип ане сте зи ја се ко ри сти 
при ва кви опе ра ции?

- Ла па ро скоп ски те опе ра ции се из-
ве ду ва ат со оп шта ане сте зи ја.

Што тре ба да оче ку ва па ци ен тка та 
по опе ра ци ја та?

- По бу де ње од ане сте зи ја та не кои 
па ци ен тки има ат бол ки во пре де лот на 
ра ме на та (пос ле ди ца од га сот што се 
ко ри сти при опе ра ци ја та за ши ре ње 
на сто мач на та шуп ли на). Во моч ни от 
ме ур е по ста вен ка те тер, а не кои па-
ци ен тки мо же да има ат по ста ве но и 
дрен за кон тро ла на кр ва ве ње то. Ако 
е сѐ в ред, ако не ма кр ва ве ње и ако 
па ци ен тка та е до бро по опе ра ци ја та, 
ури нар ни от ка те тер и дре нот мо же да 
се из ва дат по 12 ча са од опе ра ци ја та. 
Про тив бол ка се да ва ат одре де ни ле-
ко ви, а па ци ен тка та мо же да се разд-
ви жи и да зе ма теч но сти не кол ку ча-
са по опе ра ци ја та. По из ле гу ва ње од 
бол ни ца, кај не кои па ци ен тки мо же да 
има оскуд но ге ни тал но кр ва ве ње во 
тра е ње од не кол ку де на. Кон ци те од 
ма ли те ре зо ви се ва дат сед ми от ден 
по опе ра ци ја та.

Кол ку дол го трае заз дра ву ва ње то 
по ва ков тип опе ра ци ја?

- Тоа е раз лич но во за вис ност од 
прет ход на та фи зич ка кон ди ци ја и од 
не кои при друж ни за бо лу ва ња. Ге не-
рал но, тој пер и од е кра ток и вра ќа ње-
то на прет ход ни те актив но сти (до маш-
ни ра бо ти, во зе ње, се ксу ал ни од но си 
и вра ќа ње на ра бо та) е во пер и од по-
ме ѓу ед на и че ти ри не де ли.

Да ли по сто јат не кои дол го трај ни 
ефе кти по ва ков тип опе ра ци ја?

- Во о би ча е но не ма ни ка кви проб-
ле ми во по доц неж ни от пер и од по ла-
па ро скоп ска та суб то тал на хи сте ре кто-
ми ја. 

Хистеркетомијаеоперативен
зафатприкојсеотстранува

матката,алапароскопскоизве
дувањенаоперацијатазначи
декасеправисонеколкумали

отворинастомачниотѕид
ДрЗоранЈовановски,

гинеколог

Што е ла па ро скоп ска суб-
то тал на хи сте ре кто ми ја?

- Хи стер ке то ми ја е 
опе ра ти вен за фат при 

кој се от стра ну ва ма тка та, а ла па ро-
скоп ско из ве ду ва ње на опе ра ци ја та 
зна чи де ка се пра ви со не кол ку ма-
ли отво ри на сто мач ни от ѕид. Суб то-
тал на зна чи от стра ну ва ње на те ло то 

на ма тка та, до де ка гр ло то на ма тка-
та се оста ва. Јај ни ци те и ту би те мо же 
да се от стра нат или не, во за вис ност 
од при чи на та за опе ра ци ја. Овој тип 
опе ра ци ја има одре де ни пред но сти 
пред кла сич ни от на чин на опе ра ци ја.

Во кои слу чаи се из ве ду ва?
- Ме ди цин ски те ин ди ка ции се исти 

ка ко и за кла сич на та аб до ми нал на хи-

сте ре кто ми ја и ги оп фа ќа ат си те бе-
ниг ни бо ле сти на ма тка та.

 Во кои слу чаи не е со од ве тен овој 
тип опе ра ци ја?

- Овој тип опе ра ци ја не е со од ве тен 
кај па ци ен тки со го ле ми ми о ми, оние 
кои има ат прет ход ни опе ра тив ни за-
фа ти со прет по ста ве ни срас ну ва ња 
во ма ла та кар ли ца, ин фек ции, те шки 

Воодреденислучаигинекологотможеда
советуваоперативензафатхистеректомијаи

тојдасеизведелапароскопски,сомикрорезовина
телотонаместокласичнитеоперативни.ДрЗоран
Јовановски,гинекологво„РеМедика“,објаснува

штовсушностзначиовааоперација,когаизоштосе
избираикоисепредноститезапациентката

КОГАИЗОШТО?
Лапараскопскоотстранувањенаматката
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- Нај че ста фор ма е лес ни от сте пен 
на ОХСС, кој го ка ра кте ри зи ра ат зго-
ле ме ни јајч ни ци (од 5 до 12 сан ти ме-
три),бол ки во сто ма кот, по ду е ност, га-
де ње, по вра ќа ње и про лив - об јас ну-
ва д-р Ха џи-Ле га.

Сред ни от сте пен, по крај овие симп-
то ми, се ка ра кте ри зи ра со про ме ни во 
фа кто ри те на хе мо ста за, хе мо кон цен-
тра ци ја, оли гу ри ја (на ма ле но ко ли чес-
тво ури на), отеж на то ди ше ње, по ја ва 
на теч ност во аб до ми нал на та шуп ли на. 
Тре ти от и нај те жок сте пен на ОХСС, пак, 
кој мо же да би де и жи во то за гро зу вач-
ки, е изра зен со уште по сил но изра зе-
ни симп то ми од прет ход ни от сте пен, со 
мно гу зго ле ме ни јајч ни ци, го ле мо из-
ле ва ње на теч ност во аб до ме нот, бе-
ло дро би е то и во ср це то, опас ност од 
тром бо ем бо ли ја. Ка ко мож на комп ли-
ка ци ја, ве ли до кто рот, се спом ну ва и 
тор зи ја на јај ни кот со мож на руп ту ра на 
не го, ко ја ба ра итен хи рур шки трет ман. 

Со ог лед на се ри оз но ста на оваа со-
стој ба при ста пот и трет ма нот се мул ти-
дис цип ли нар ни, т.е. во ле ку ва ње то по-
крај ги не ко ло гот се вклу че ни и ин тер-
нист, транс фу зи о лог и ане сте зи о лог.

- Лес ни от сте пен на ОХСС се тре ти-
ра кон зер ва тив но со со од вет но сле-
де ње на ла бо ра то ри ја та и со ул траз-

вуч ни прег ле ди кои ги пра ви ги не ко-
ло гот. До кол ку дој де до раз вој на сре-
ден или те жок сте пен на ОХСС, то гаш, 
во се кој слу чај, сле ди хос пи та ли за ци-
ја на па ци ен тка та со со од ве тен трет-
ман спо ред кли нич ка та сли ка и ла бо-
ра то ри ски те ана ли зи, при што за дол-
жи тел но се да ва тром бо про фи ла ктич-
ка те ра пи ја. Ако из ли вот во аб до ми-
нал на та шуп ли на е зго ле мен и пре диз-
ви ку ва не при јат ност (отеж на то ди ше-
ње, бол ки во сто ма кот), се пре по ра-
чу ва и пунк ци ја на ас цит на та теч ност 
- ве ли д-р Ха џи-Ле га.

За ра ди без бед но ста на па ци ен-
тка та, во мно гу слу чаи се од ло жу ва и 
транс фе рот на ем бри о ни за не кој на-
ре ден цик лус, за тоа што ОХСС мо же да 
се вло ши во бре ме но ста.

- За да се из бег не ОХСС де нес се 
раз ра бо ту ва ат мно гу но ви про то ко ли 
за ин дук ци ја на ову ла ци ја та, со кои де-
лум но се на ма лу ва ри зи кот од раз вој 
на оваа ви со ко ри зич на со стој ба, иа ко 
во це лост не се ко гаш се ус пе ва во тоа. 
Струч ни от тим на ле ка ри во „Ре Ме ди-
ка“ ус пеш но се спра ву ва со оваа со-
стој ба бла го да ре ние на дол го го диш но-
то искус тво со оваа проб ле ма ти ка, ка-
ко и по сто ја но то сле де ње на но ви ни те 
во неј зи ни от трет ман - до да ва до кто рот. 

ЗадасеизбегнеОХССденессе
разработуваатмногуновипро
токолизаиндукцијанаовулаци
јата,сокоиделумносенама

луваризикотиаковоцелостне
секогашсеуспевавотоа
ДрМаќулиХаџиЛега

Хиперстимулација
најајниципри

инвитро

Стручниоттимодлекариво„РеМедика“успешно
сесправувасооваријалниотхиперстимулациски
синдромблагодарениенадолгогодишнотоискуство
сооваапроблематика,какоипостојанотоследење
нановинитевонејзиниоттретман

Ова ри ја лен хи пер сти му ла-
ци ски син дром (ОХСС) е 
со стој ба ко ја е пре диз ви-
ка на кај же ни кои при ма-

ат те ра пи ја за сти му ла ци ја на по-
ра стот на фо ли ку ли те во про це ду-
ра та за ин ви тро-фер ти ли за ци ја. Во 
за вис ност од сте пе нот на изра зе-
ност на симп то ми те, ОХСС, об јас ну-
ва д-р Ма ќу ли Ха џи-Ле га, ги не ко лог 
во „Ре-Ме ди ка“, се де ли на три гру-
пи: ле сен, сре ден и те жок сте пен на 
хи пер сти му ла ци ја.
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Со но ва опе ра тив на ме то да, на-
пра ве на за прв пат во Ма ке-
до ни ја, спа се на е од ам пу та-
ци ја но га та на 57-го ди шен па-

ци ент. Тој се со о чу вал со кри тич на ис-
хе ми ја на но га та, со стој ба ко ја за кра-
тко до ве ду ва до ган гре на. Ин тер вен ци-
ја та ар те ри ја ли за ци ја на ве на „са фе на 
маг на“ ја на пра вил доц. д-р Вла тко Цве-
та нов ски, кар ди о ва ску ла рен хи рург.

- Опе ра ци ја та за вр ши ус пеш но и па-
ци ен тот е во до бра со стој ба. Се га оваа 
но ва ме то да е на ли ста та на опе ра ции 
кои се пра ват во „Ре-Ме ди ка“ - ве ли д-р 
Цве та нов ски.

Има па ци ен ти, об јас ну ва тој, кои 
има ат зат на ти ар те рии на но га та до 
одре де но ни во. Тие се за дол же ни да 
ја од не сат кр вта на до лу по дол жи на та 
на но га та, но кај овие бол ни, под зат ну-
ва ње то не ма цир ку ла ци ја. Име но, тоа 
ја сто пи ра. Во исто вре ме ве ни те има-
ат за да ча да ја вра тат ста са на та крв на-
зад кон ср це то.

- Со ин тер вен ци ја та, на по врш на та 
ве на на но га та ѝ да ва ме уло га на ар-
те ри ја, но за раз ли ка од фем-поп бај-
пас, ко ја е стан дард на хи рур шка ин-
тер вен ци ја, со но ва та ме то да има са-

мо про кси мал на ана сто мо за (спој ме ѓу 
ар те ри ја та и ве на та во гор ни от дел), а 
не про кси мал на и ди стал на ана сто мо-
за (спо ју ва ње и во гор ни от и во дол ни-

от дел на ар те ри ја та). По спо ју ва ње то 
со ар те ри ја та ве на та ја пре зе ма неј зи-
на та уло га. Глав ни от проб лем кај оваа 
ин тер вен ци ја е да се от стра нат вал ву-
ли те во по врш на та ве на до нај сит ни те 
гран ки за да мо же кр вта не пре че но да 
стиг не до нај сит ни те де ло ви на ста па ло-
то. Овие за ли сто ци или вал ву ли, во нор-
мал ни ус ло ви по ма га ат кр вта да те че 
са мо во еден пра вец и се за тво ра ат ко-
га ќе по ми не кр вта. За тоа, со по мош на 
ин стру мен тот „вал ву ло том“ се от стра-
ну ва ат за ли сто ци те - ве ли до кто рот.  
Ко га ве ќе по врш на та ве на ја зе ма уло-
га та на ар те ри ја, вра ќа ње то на кр вта 
ста ну ва за да ча на дру ги те по врш ни и 
дла бо ки ве ни. 

- Овие ин тер вен ции се пра ват во цен-
три во раз ви е ни те зем ји, а се га ме то да-
та е во ве де на и кај нас. Таа зна чи но ва 
на деж за па ци ен ти те кои се со о чу ва ат 
со кри тич на ис хе ми ја на ек стре ми те-
ти те - до да ва д-р Цве та нов ски.

Соинтервенцијата,наповршната
венананогатаѝседаваулогана
артерија,патакатааносикрвдо

крајотнаногатаијаодржувавоживот

ПР ВА АР ТЕ РИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈА НА ВЕ НА „СА ФЕ НА МАГ НА“ 

Новаоперацијазаспас
одгангренананозете

Операцијатазавршиуспешно.
Сегаоваановаметодаенали

статанаоперациикоисеправат
во„РеМедика“

Доц.дрВлаткоЦветановски,
васкуларенхирург
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Пле вра та е се роз на мем бра-
на ко ја ги об ло жу ва ѕи дот на 
град ни от кош од вна треш на-
та стра на и по вр ши на та на 

бе ли те дро бо ви, со што се фор ми ра 
мал про стор во кој, во нор мал ни ус ло-
ви, има не кол ку ми ли ли три пле врал на 
теч ност. Тоа ма ло ко ли чес тво пле врал-
на теч ност овоз мо жу ва на ма лу ва ње на 
три е ње то по ме ѓу два та ли ста на пле-
вра та при бе ло дроб но то дви же ње, со 
што се олес ну ва нор мал ни от про цес на 
ди ше ње. Се кое по го ле мо ко ли чес тво 
теч ност во овој про стор, об јас ну ва д-р 
Лил ја на Сто ја нов ска, хи рург во „Ре-Ме-
ди ка“, ука жу ва на по сто е ње на пле вра-
лен из лив, од нос но на па то ло шка со-
стој ба од раз лич на ети о ло ги ја.

- Соз да ва ње то на теч ност во пле-
врал ни от про стор и неј зи на та ре сорп-
ци ја е ди на ми чен про цес што се дол-
жи на рам но мер но то соз да ва ње и ре-
сор би ра ње на теч но ста. Се ко ја со стој-
ба што ја на ру шу ва таа рам но те жа ќе 
до ве де до по ја ва на пле вра лен из лив 
- ве ли д-р Сто ја нов ска.

Из ли вот во пле врал ни от про стор, об-
јас ну ва таа, мо же да не да де симп то-
ми до кол ку ста ну ва збор за ма ло ко ли-
чес тво теч ност, а мо же да се ма ни фе-
сти ра пре ку бол ка и каш ли ца (по ра ди 
драз ба на па ри е тал на та пле вра) или 
отеж на то ди ше ње (ко ла би ра ње на бе-
ли от дроб по ра ди при ти сок на теч но-
ста врз не го и не мож ност за раз ме на 
на га со ви те).

Пле врал ни те из ли ви се де лат на 
транс у дат и ексу дат.

- Тран су дат на ста ну ва при по ка чен 
при ти сок на ар те ри ски от дел на ка-
пи ла ри те, од нос но по ма ло ко ли чес-
тво теч ност мо же да се ре ап сор би ра 
на вен ски от дел од ка пи ла ри те, при 
што се про ду ци ра теч ност си ро маш-
на со про те и ни. Пле вра та во овој слу-
чај е ин такт на, без про ме ни. На ста ну-
ва при ср це ва сла бост, ин су фи ци ен ци-
ја на цр ни от дроб, ни ско ни во на ал бу-
ми ни, сар ко и до за, бе ло дроб на ем бо-
ли ја, пер и то не ал на ди ја ли за и сл. - об-

јас ну ва до ктор ка та.
Ексу дат, ве ли таа, се соз да ва ко га 

пле вра та е за фа те на со па то ло шки 
про цес, при што е оште тен ѕи дот на 
ка пи ла ри те, со што ста ну ва про пуст-
лив за про те и ни. Во из ли вот има над 

3 гра ма на де ци ли тар про те и ни. Нај-
че сто се ја ву ва при ма лиг ни про це си, 
ба кте ри ска или ви рус на пнев мо ни ја, 
хе мо то ракс...

За да се утвр ди да ли по стои из лив 
во пле врал ни от про стор се ко ри стат 

ВОДАВО
БЕЛИДРОБОВИ

на тив на ренд ге но гра фи ја на бе ли те 
дро бо ви, ехо со но гра фи ја на пле вра-
та и комп ју тер ска то мо гра фи ја на бе-
ли те дро бо ви. 

- Отка ко ќе се утвр ди по сто е ње на 
из лив, по треб но е да се зе ме 30-50 

ми ли ли три при ме рок за ана ли за. Тоа 
мо же да се на пра ви со то ра ко цен те за 
(ева ку а ци ја на теч ност со иг ла) или со 
то ра ко ско пи ја (опе ра тив на про це ду ра 
при ко ја се ева ку и ра теч но ста и по по-
тре ба се зе ма би оп си ја). Теч но ста по-

на та му се пра ќа на ци то ло шка, ми кро-
би о ло шка, би о хе ми ска, иму но ло шка 
ана ли за и сл. - ве ли д-р Сто ја нов ска. 

Трет ма нот на пле врал ни те из ли-
ви за ви си од при чи на та за нив но то 
на ста ну ва ње. До кол ку се ра бо ти за 
транс у да ти вен пле вра лен из лив, не 
се по треб ни дру ги ди јаг но стич ки по-
стап ки.

- Се пра ви ева ку а ци ја на из ли вот и 
по на та му се про дол жу ва со трет ман 
на при мар но то за бо лу ва ње. Но до кол-
ку би о хе ми ски те па ра ме три и кли нич-
ка та ева лу а ци ја ука жат на ексу да ти-
вен пле вра лен из лив, по треб ни се по-
на та мош ни ана ли зи и со од ве тен трет-
ман - ве ли до ктор ка та.

При по вто ру вач ки из ли ви (нај че-
сто од ма лиг на ети о ло ги ја) мо же ло-
кал но да се дејс тву ва со ева ку а ци ја 
на из ли вот и ап ли ци ра ње талк во пле-
врал ни от про стор, про це ду ра на ре че-
на талк пле у ро де за. Со оваа про це ду-
ра се овоз мо жу ва да се соз да де спој 
по ме ѓу два та ли ста на пле вра та за да 
се оне воз мо жи по втор но соз да ва ње 
теч ност, со што се по до бру ва ди ше ње-
то кај па ци ен ти те.

- Кај па ци ен ти кои се во те шка оп-
шта со стој ба или има ат кон тра ин ди ка-
ци ја за опе ра ти вен трет ман, во ам бу-
лан та мо же да се по ста ви ка те тер (пле-
у ро цат) во пле врал ни от про стор за по-
дол го трај на ева ку а ци ја на из ли вот, по 
што па ци ен тот се пу шта на до маш на 
не га. Во „Ре-Ме ди ка“ ди јаг но сти ка та и 
трет ма нот на пле врал ни те из ли ви спа-
ѓа ат во ру тин ски про це ду ри со кои ус-
пеш но се тре ти ра ат го лем број па ци-
ен ти - до да ва д-р Сто ја нов ска. 

ДрЛилјанаСтојановска,
хирург
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ШТО Е BAYLEY-III СКА ЛА ТА?

BAYLEY-III ска ла та е пси хо ло шко-ди-
јаг но стич ки ин стру мент со кој ин ди ви-
ду ал но се про це ну ва раз вој но то функ-
ци о ни ра ње на де ца та од 1 ме сец до 
42 ме се ци. Се со стои од збир на актив-
но сти низ те сто ви кои се ре а ли зи ра ат 
низ мно гу до бро ос мис лен ма те ри јал, 
пред сѐ за ба вен и ин те ре сен за де ца-
та, кој вклу чу ва раз ни играч ки, сли ки 
и дру ги за бав ни до да то ци прис по со-
бе ни за де ца. 

BAYLEY-III ска ла та е ре ви зи ја на 
прет ход но то из да ние на овој ин стру-
мент, BAYLEY-II. За раз ли ка од не го, по-
крај про ши ру ва ње на оп се гот на во-
зра ста во ко ја се за да ва, до пол нет е 
и со две ска ли за про це на (со ци јал но-
ое мо ци о нал но и адап тив но од не су ва-
ње) со кои се зго ле му ва ди јаг но стич-
ки от ква ли тет на ска ла та, од нос но се 
да ва увид во по ве ќе евен ту ал ни раз-
вој ни на ру шу ва ња.

ШТО СЕ МЕРИ ?

- BAYLEY-III ска ла та има три глав ни 
де ла и две до пол ни тел ни ска ли за те-
сти ра ње на пси хо мо тор ни от раз вој: 
ког ни ти вен дел, дел за про вер ка на 

ја зи кот и на го во рот и мо то ри ка. Со-
ци јал но-емо ци о нал но то и адап тив но-
то од не су ва ње се про це ну ва ат со по-
мош на пра шал ник што го по пол ну ва 
ро ди те лот, од нос но ста ра те лот на де-
те то - об јас ну ва пси хо ло гот.

КОГНИТИВНА СКАЛА

Ког ни тив на та ска ла, ве ли таа, да ва 
увид во тоа ка ко де те то мис ли, ре а ги-
ра и учи за све тот око лу се бе. На бе-
би ња та им се за да ва ат за да чи кои го 
ме рат нив ни от ин те рес за но ви ра бо-
ти, нив но то вни ма ние за поз на ти или 
не поз на ти пред ме ти и ка ко игра ат со 
раз лич ни ви до ви играч ки.

На ма ли те де ца им се да ва ат за да чи 
за да се ви ди ка ко истра жу ва ат но ви 
играч ки, ка ко иску су ва ат, ка ко ре ша-
ва ат проб ле ми и нив на та спо соб ност 
да со ста ву ва ат сло жу вал ки.

На пре ду чи лиш ни те де ца им се да-
ва ат актив но сти кои ја ме рат има ги-
нар на та - фан та зер ска та игра и актив-
но сти ка ко што се гра де ње со коц ки, 
кла си фи ци ра ње по бо ја, бро е ње и ре-
ша ва ње по комп лекс ни сло жу вал ки.

ГОВОР И ЈАЗИК

Оваа ска ла во се бе има два де ла: 
ре цеп тив на ко му ни ка ци ја и екс пре-
сив на ко му ни ка ци ја. 

- Ре цеп тив на та ко му ни ка ци ја одре ду-
ва кол ку до бро де те то пре поз на ва зву ци 
и кол ку ги раз би ра из го во ре ни те збо ро-
ви и ин струк ции. На бе би ња та им се за-
да ва ат за да чи за пре поз на ва ње зву ци, 
пред ме ти и лу ѓе во сре ди на та.

На ма ли те де ца им се да ва ат за да-
чи да иден ти фи ку ва ат сли ки и пред ме-
ти, да сле дат ед но став ни ин струк ции и 
да из ве ду ва ат ед но став ни со ци јал ни 
ру ти ни ка ко што се ма вта ње со ра ка/
чао, чао или игра та „ѕе“ - об јас ну ва 
Стој ко ска-Ва си лев ска.

Примарнатацелнаскалатае
дагоодредизастојотворазво
јотнадетето,доколкупостоии
даобезбедиинформацииврз
основанакоиќесепланира

начинотнакојќесестимулира
неговиотразвој

МрМаријаСтојкоска
Василевска,психолог

Ра сте ње то и раз ви ва ње то на 
де те то се од ви ва под буд но-
то око на ро ди те лот. Че сто на-
мер но, по не ко гаш и слу чај-

но, ро ди те лот го спо ре ду ва раз во јот 
на сво е то де те со прет ход но то или со 
не го ви те врс ни ци од оп кру жу ва ње то. 
Ко га про о де ло, ко га проз бо ре ло и сл. 
Иа ко она што е мно гу важ но за на по-
ме на е де ка пси хо мо тор ни от раз вој 
на де те то не е рам но мер но во си те 
свои сег мен ти и не е се ко гаш со ис-
то тем по кај си те де ца, се пак ро ди тел-

ски те сом не жи тре ба да се про ве рат, 
ве ли м-р Ма ри ја Стој ко ска-Ва си лев-
ска, пси хо лог. 

- Под пси хо мо то рен раз вој ги по-
драз би ра ме тем по то и ква ли те тот на 
усво ју ва ње на ве шти ни те ка ко што се 
мис ле ње, ја зик и го вор, емо ци о нал но-
то ре а ги ра ње, при фа ќа ње на ру ти ни-
те, ка ко и дви же ње то во про сто рот, од 
про о ду ва ње до ве шти ни на ко ри сте ње 
на пр сти те на ша ка та. Пси хо мо тор ни-
от раз вој е мно гу ин тен зи вен во пр-
ви те го ди ни од жи во тот, то гаш де те то 

ги сов ла ду ва ос нов ни те ве шти ни кои 
по на та му са мо ги раз ви ва и над гра-
ду ва. За тоа е важ но во овој ин тен зи-
вен пер и од да не се на пра ви пре вид 
и да се од вои што мо же да прет ста ву-
ва преч ка во раз во јот и ка ко мо же да 
се над ми не, а што е дел или ма ла от-
стап ка од нор ма лен, про се чен раз вој 
на де те то - ве ли Стој ко ска-Ва си лев ска. 

BAYLAY-IIIскала
замерењена

развојотнадетето

Скалатае
психолошкoдијагностички
инструментсокојиндивидуално
сепроценуваразвојното
функционирањенадецатаод
1месецдо42месеци.Сесостоиод
збирнаактивностинизтестовишто
сереализираатнизмногудобро
осмисленматеријал,предсѐ
забавениинтересензадецата,кој
вклучуваразнииграчки,сликии
другизабавнидодатоци
приспособенизадеца
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ли, тр ча ње, одр жу ва ње ба ланс, шу-
ти ра ње топ ка и дру ги актив но сти кои 
вклу чу ва ат про це на за це лос на кон-
тро ла на те ло то или ко ор ди на ци ја.

СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКА СКАЛА
 
Оваа ска ла се за да ва пре ку пра-

шал ни кот за ро ди те ли или ста ра те-
ли и го ме ри раз во јот на ма ли те и на 
пре ду чи лиш ни те де ца пре ку иден ти-
фи ку ва ње на нив ни от емо ци о на лен 
раз вој на раз вој на та ска ла ко ја нор-
мал но се по стиг ну ва на одре де на во-
зраст. 

АДАПТИВНО ОДНЕСУВАЊЕ 
 
Се за да ва пре ку пра шал ни кот за 

ро ди те ли или ста ра те ли и се од го ва-
ра на де ло ви пре ку кои се про це ну-
ва спо соб но ста на де те то да се прис-
по со би на раз лич ни ин струк ции и ба-
ра ња од се којд нев но то жи ве е ње. Во 
за вис ност од во зра ста на де те то се 
ме рат одре де ни об ла сти - об јас ну ва 
пси хо ло гот.

Ко му ни ка ци ја: го вор, ја зик, слу ша-
ње и не вер бал ни ко му ни ка ци ски ве-
шти ни.

Функ ци о нал ни пре ду чи лиш ни ве-
шти ни: пре поз на ва ње бу кви и бро-
е ње. 

Са мо на со чу ва ње: са мо кон тро ла, 
сле де ње ин струк ции и пра ве ње из-
бо ри.

Сло бод но вре ме: актив но сти ка ко 
игра ње и сле де ње пра ви ла.

Со ци ја ли за ци ја: сло жу ва ње со дру-
ги лу ѓе, ве шти ни ка ко што се ко ри сте-
ње ма ни ри, по ма га ње на дру ги и пре-
поз на ва ње емо ции. 

Учес тву ва ње во за ед ни ца та: про ја-

ву ва ње ин те рес за актив но сти кои се 
над вор од до ма.

Жи ве е ње то до ма: по ма га ње на во-
зрас ни те во за да чи за одр жу ва ње на 
до мот и гри жа за сопс тве ни те ра бо ти. 

Здрав је и без бед ност: поз на ва ње 
на ос нов ни те актив но сти за гри жа за 
здрав је то (но се ње јак на ко га е лад но) 
и фи зич ки опас но сти (же шка печ ка).

Гри жа за се бе: ја де ње, ба ња ње, 
оде ње во то а лет. 

Мо то ри ка: ло ко мо то ри ка и ма ни пу-
ла ци ја со пред ме ти.

На де ца та од пре ду чи лиш на во-
зраст им се за да ва ат по комп лекс ни 
ин струк ции, да пре поз на ва ат актив-
но сти од сли ки и им се да ва ат за да-
чи што го ме рат нив но то раз би ра ње 
на ос нов на та гра ма ти ка.

Ко га ста ну ва збор за екс пре сив на-
та ко му ни ка ци ја, во овој дел се гле-
да кол ку до бро де те то ко му ни ци ра ко-
ри стеј ќи зву ци, ге сти ку ла ции или збо-
ро ви.

Бе би ња та се оп сер ви ра ат низ про-
це на на раз лич ни фор ми од не вер-
бал на екс пре си ја ка ко што се сме е-
ње, екс пре сив но бр бо ре ње, глас но 
сме е ње.

На ма ли те де ца им се да ва шан са 
да ко ри стат збо ро ви со име ну ва ње 
на пред ме ти и сли ки и со од го ва ра-
ње на пра ша ња. Пре ду чи лиш ни те де-
ца има ат мож ност да ко ри стат збо ро-
ви и да од го ва ра ат на по комп лекс ни 
пра ша ња.

МОТОРИКА

И оваа ска ла има два де ла, фи на и 
гру ба мо то ри ка.

- За фи на мо то ри ка се гле да ка ко 

де те то ги ко ри сти длан ки те и пр сти те 
за да на пра ви не кои ра бо ти. Бе би ња-
та се про це ну ва ат за кон тро ла на му-
ску ли те ка ко што се сле де ње на дви-
же ња та со очи, до ве ду ва ње на длан-
ка та до уста, по сег ну ва ње и зграп чу-
ва ње пред ме ти. Ма ли те де ца ја де-
мон стри ра ат спо соб но ста да из ве-
дат за да чи ка ко што се: ре де ње коц-
ки, цр та ње ос нов ни фор ми и ста ва ње 
ма ли пред ме ти, ка ко па рич ки во ка-
са за па ри. Пре ду чи лиш ни те де ца цр-
та ат пос ло же ни фор ми, гра дат одре-
де ни фи гу ри со коц ки и ко ри стат но-
жич ки за да се чат хар ти ја - об јас ну ва 
Стој ко ска-Ва си лев ска. 

Де лот од ска ла та за гру ба мо то ри-
ка ука жу ва кол ку до бро де те то го дви-

жи сво е то те ло. Бе би ња та се оп сер-
ви ра ат ка ко ја др жат и кон тро ли ра ат 
гла ва та, актив но сти ка ко пре вр ту ва-
ње од ед на на дру га стра на (тр ка ла-
ње), ис прав но се де ње и ла зе ње. Кај 
ма ли те де ца се ме ри спо соб но ста за 
ла зе ње, пра ве ње че ко ри, ко ри сте ње 
на сопс тве на та те жи на, сто е ње или 
оде ње без под др шка.

Пре ду чи лиш ни те де ца ја по ка жу ва-
ат спо соб но ста да се ка чу ва ат по ска-

Какоизгледа
тестирањето?

Којаецелтанатестирањето?

Применавоклиничкатадијагностика

- Те сти ра ње то трае ед на-две се-
сии од по 60 ми ну ти, со по треб ни 
па у зи за да се одр жу ва вни ма ни е-
то на де те то на по треб но ни во. За 
вре ме на те сти ра ње то е по жел но да 
при сус тву ва еден од ро ди те ли те или 
ста ра те лот, кој ќе по ма га во за да ва-
ње то на актив но сти те на де те то, но 
спо ред упат ства та што ќе му би дат 
об јас не ти прет ход но - ве ли Стој ко-
ска-Ва си лев ска. 

По обра бо тка та на ре зул та ти те се 
из го тву ва гра фи кон т.е. не кол ку 
гра фи ко ни кои да ва ат па ра ме-
три за от ста пу ва ње то (во ме-

се ци) од про сеч ни от 
раз вој кај де ца та на 
одре де на во зраст по 
си те раз вој ни ска ли. 

Се гле да и по вр за но-
ста по ме ѓу от ста пу ва ња та на 

одре де ни ска ли, ка ко и це лос но до-
би е ни от про фил да ли да ва сли ка ко-
ја ука жу ва на не кое раз вој но на ру-
шу ва ње.

На крај, има за себ на се си ја во 
ко ја се пре зен ти ра ат ре зул та ти те и 
зак лу чо ци те што ги да ва ти мот (пси-
хо лог и пси хи ја тар) на ро ди те ли те/
ста ра те ли те.

При мар на та цел на BAYLEY-III ска ла та е да го одре ди за сто јот во раз во јот 
на де те то, до кол ку по стои и да обез бе ди ин фор ма ции врз ос но ва на кои ќе 
се пла ни ра ат ин тер вен ци и те за де те то т.е. за на чи нот на кој ќе се сти му ли-
ра не го ви от раз вој. 

Оваа ала тка е мно гу зна чај на во одре ду ва ње на ди јаг но за та и ра ни те ин-
тер вен ции кои на у ка та осо бе но ги наг ла су ва. 

BAYLEY-III ска ла та, ве ли прим. д-р Ме ри Бо шков ска, пси хи ја тар ка во „Ре-
Ме ди ка“, ко ја се ба ви со проб ле ми во дет ска та во зраст, на о ѓа при ме ни 
во одре де ни пси хо ло шки со стој би и на ру шу ва ња ка ко што се: про це на на 
пси хо мо тор ни от и на го вор ни от раз вој кај де ца та до 4-та го ди на (се про-
це ну ва до кој сте пен де те то до стиг ну ва одре де ни раз вој ни за да чи). Се ко-
ри сти и ка ко до пол ни те лен тест кај де ца та со ау ти сти чен спе ктар на на ру-
шу ва ње за про це на на ни во то, од нос но на за сто јот во раз во јот, осо бе но 
во сег мен тот на ре цеп тив ни от и на екс пре сив ни от го вор, со ци јал но-емо-
ци о нал ни от раз вој и адап тив но то од не су ва ње. 

- Се при ме ну ва и кај де ца та кои има ат спе ци фич ни раз вој ни проб ле ми 
во го во рот и ја зи кот - ве ли таа.
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Ра ди о ло шки те тех но ло зи се ос-
но ва на се ко ја ра ди о ло шка 
еди ни ца, ви со ко обра зо ва ни, 
спе ци ја ли зи ра ни за из ве ду ва-

ње нај раз лич ни ра ди о ло шки про це ду-
ри, за ра бо та со при ме на на јо ни зи рач-
ки из во ри на енер ги ја, кои се ко ри стат 
во ди јаг но стич ки и те ра пи ски це ли, соз-
да вај ќи сли ка на ра ди о граф ски филм 
или комп ју тер ски дисп леј. Обу че ни от 
тех но лог, сле деј ќи ги со вре ме ни те про-
то ко ли на ра бо та, овоз мо жу ва ви со ко 
ква ли те тен прег лед и си гур на ди јаг но за. 

Але ксан дар Пе тров ски и Ели за бе-
та По по ска, ра ди о ло шки тех но ло зи во 
„Ре-Ме ди ка“, об јас ну ва ат де ка во со-
вре ме на та ме ди цин ска на у ка уло га-
та на тех но ло гот е клуч на во спро ве-
ду ва ња та на ра ди о ло шки те ис пи ту ва-
ња, во кон вен ци о нал на та и ди ги тал на 
ренд ген тех ни ка, а де нес про ши ре на 

Штодаочекувамодрадиолошкиоттехнолог?
и со но ви те имиџ-ме то ди - ул траз ву кот, 
комп ју тер ска та то мо гра фи ја и маг нет-
на та ре зо нан са.

Во со ста вот на „Ре-Ме ди ка“ се на о-
ѓа Цен та рот за ра ди о ло ги ја, од дел во 
кој се из вр шу ва ат ви со ко спе ци ја ли-
зи ра ни ра ди о ло шко ди јаг но стич ки и 
ин тер вент ни про це ду ри, ми ни мал но 
ин ва зив ни ме то ди за прег лед на па-
ци ен ти те. 

- Од де лот е опре мен со нај со вре ме-

на ра ди о ло шка тех но ло ги ја, ор га ни зи-
ран во 4 ка би не ти: кон вен ци о нал на 
ди ги та ли зи ра на ра ди о ди јаг но сти ка, 
ма мо граф ска ди ги та ли зи ра на ди јаг-
но сти ка, ул траз вуч на ди јаг но сти ка и 
мул тис лој на комп ју тер ска то мо граф-
ска ди јаг но сти ка - ве ли Пе тров ски.

Тех но ло гот го има пр ви от кон такт со 
па ци ен тот. 

- Тој го при фа ќа па ци ен тот и му ги 
об јас ну ва про це ду ри те и на чи нот на 

из ве ду ва ње на сни ма ње то. Ра ди о ло-
шки от тех но лог кре и ра сли ки на ор-
га ни и ор ган ски си сте ми по пре по ра-
ка на до ктор за да при до не се во ди-
јаг но за та на за бо лу ва ња та и на по-
вре ди те. Од струч но ста на тех но ло-
гот за ви си и ква ли те тот на из вр ше-
но то сни ма ње - об јас ну ва По по ска. 
Тим ска та ра бо та на до кто рот, спе ци-
ја ли стот ра ди о лог и на ра ди о ло шки от 
тех но ло гот е клуч до точ на ди јаг но за.

Задачинатехнологот
 Ин фор ми ра ње на па ци ен тот за про це ду ра та на сни ма ње
- Спро ве ду ва ње на про це ду ра та на сни ма ње кај кон вен ци о нал ни от ренд ген и комп ју те ри зи ра на та то мо гра фи-

ја. Тех но ло гот е од го во рен за пра вил но то по зи ци о ни ра ње на па ци ен тот и за бро јот на екс по зи ции и се рии, а се 
ра ко во ди по по ста ве ни свет ски стан дар ди и про то ко ли

- Изра бо ту ва ње ви со ко ква ли тет ни за пи си 
- Обез бе ду ва ње са мо за шти та и за шти та на па ци ен тот при сни ма ња та 
- Удоб ност и си гур ност на па ци ен тот за вре ме и по сни ма ње то
- Гри жа и одр жу ва ње на ра ди о ло шка та опре ма, во ин те рес на без бед но и ква ли тет но сни ма ње 

Обучениотрадиолошкитехнолог,следејќигисовремените
протоколинаработаовозможувависококвалитетен

прегледисигурнадијагноза
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Бол ки во сто ма кот, гр че ви, на-
ду е ност на сто ма кот и про ме-
ни во праз не ње на цре во то, а 
при тоа да не ма ор ган ска бо-

лест се симп то ми те со кои се ка ра кте-
ри зи ра син дро мот на ири та би лен ко-
лон, функ ци о нал но на ру шу ва ње поз-
на то и ка ко нер воз но де бе ло цре во. 
Про це ни те се де ка и до 50 от сто од 
па ци ен ти те што ги по се ту ва ат га стро-
ен те ро ло шки те ам бу лан ти одат ток-
му по ра ди овие симп то ми на ири та-
би лен ко лон.

ПРИЧИНАТА НЕЈАСНА

Д-р Ви о ле та Хри сто ва-Ја ниќ, га стро-
ен те ро хе па то лог во „Ре-Ме ди ка“, об-
јас ну ва де ка при чи на та на ова на ру-
шу ва ње не е јас на, но се сме та де ка 
пси хич ки от фа ктор има го ле ма уло га. 
- Таа уло га е го ле ма, би деј ќи цре во то е 
по вр за но со мо зо кот со пра ќа ње сиг-
на ли пре ку нерв ни за вр ше то ци. Ва-
кви те сиг на ли се мно гу по а ктив ни при 
стрес, пра веј ќи ги цре ва та по чув стви-
тел ни. Ири та би лен ко лон мо же да се 
ја ви во се ко ја во зраст, иа ко е по чест 
кај же ни под 40-го диш на во зраст - ве-
ли до ктор ка та.

КАКО ДА СЕ ПРЕПОЗНАЕ?

Бол ки те во сто ма кот, кои на ка ков 
би ло на чин се по вр за ни со де фе ка ци-
ја, се од го ле мо зна че ње за по ста ву-
ва ње ди јаг но за. Тие мо жат да би дат 
со раз лич на ја чи на и ло ка ци ја, ду ри и 
кај ист па ци ент. Бол ка та мо же да би-

де та па, гр че ви та или остра, и обич но 
не е при сут на за вре ме на спи е ње. 
Не кои па ци ен ти, об јас ну ва д-р Хри сто-
ва-Ја ниќ, мо же да има ат теч на или во-
де на сто ли ца, со че сти на го ни за праз-
не ње. Дру ги, пак, мо же да има ат оп-
сти па ци ја со гр че ви при де фе ка ци ја, 
од нос но при праз не ње на цре во то. 
Мо же и да не дој де до де фе ка ци ја, и 
по крај на го нот за праз не ње, или сто-
ли ца та да е ко ли чин ски ма ла и фраг-
мен ти ра на на ма ли пар чи ња.

Симп то ми те, ве ли таа, се вло шу ва ат 
при стрес, зна ат да се ја ват и по ја де-

ње, а се на ма лу ва ат или ис чез ну ва ат 
по де фе ка ци ја. Тие мо же да се вло шат 
во одре ден пер и од, а по тоа да ис чез-
нат за одре де но вре ме. За дру ги па ци-
ен ти, симп то ми те пер зи сти ра ат це ло 
вре ме до со стој би ко га мо же да дој де 
и до гу бе ње на апе ти тот.

- Мно гу е важ но да се знае де ка ва-
кви симп то ми мо же да се ја ват и кај 
кар ци ном на де бе ло цре во, при вос па-
ли тел ни бо ле сти на де бе ло то цре во и 
при ин фек ции. Мо ра да се обр не вни-
ма ние на при сус тво то на крв во сто-
ли ца та, сла бе е ње, сла бо крв ност, тре-
ска, тем пе ра ту ра, по ка че на се ди мен-
та ци ја и дру ги от ста пу ва ња во крв на та 
сли ка. Во тие слу чаи е по треб но да се 
на пра ви ко ло но ско пи ја за да се иск-
лу чи по сто е ње на за бо лу ва ња на де-
бе ло то цре во раз лич ни од со стој ба та 
нер воз но де бе ло цре во - ве ли д-р Хри-
сто ва-Ја ниќ.

Идо50отстоодпациентитешто
гипосетуваатгастроентероло
шкитеамбулантиодатпоради

симптомиодиритабиленколон
ДрВиолетаХристоваЈаниќ,

гастроентерохепатолог

Симптомитекакоболкивостомакот,грчеви,надуеност
настомакотипроменивопразнењенацревотосевло
шуваатпристрес,знаатдасејаватипојадење,асена
малуваатилиисчезнуваатподефекација

НЕРВОЗНО
ДЕБЕЛО
ЦРЕВО

Лекувањенаиритабиленколон
Нај важ на те ра пи ја е да му се об јас ни на па ци ен тот за бе ниг на та при ро да на ди јаг но за та и да се ин фор ми ра де ка 

не бо ле ду ва од кар ци ном или од дру га те шка бо лест. Кај па ци ен ти што во зад ни на но сат те шки пси хо со ци јал ни проб-
ле ми, ве ли на ша та со го вор нич ка, по треб но е да им се да де пси хо ло шка под др шка од пси хо лог или од пси хи ја тар. 
Из ле ку ва ње на син дро мот нер воз но де бе ло цре во со те ра пи ја не по стои, освен да ва ње ле ко ви што по ма га ат 
за кон крет ни те симп то ми кај па ци ен тот. До кол ку има теч ни сто ли ци, од нос но ди ја реа, се да ва ат ле ко ви за на-
ма лу ва ње на сто ли ци те, во слу чаи на бол ки се да ва ат спаз мо ли ти ци, твр да та сто ли ца се ре гу ли ра нај че сто со 
про ме на на ис хра на та, га со ви те со ан тиф ла ту лан си, а не ре тко, ко га е по треб но, се да ва ат и ан ти де пре си ви. 
Те ра пев тски по ма га ат ре до вен сон и оброк, ре дов но веж ба ње и ди е тет ски ре жим.

Одпроливи
доповраќање

Не кои па ци ен ти мо же да има ат 
теч на или во де на сто ли ца, а не кои 
оп сти па ци ја со гр че ви при праз не-
ње на цре во то. Па ци ен ти те че сто ги 
ко ри стат тер ми ни те „про лив“ и „за-
пек“ по ра ди раз лич на та кон зи стен-
ци ја на сто ли ца та, ко ја мо же да би-
де од теч на до твр да, со по ве ќе од 
три сто ли ци на ден или по мал ку од 
три сто ли ци не дел но.

Д-р Хри сто ва Ја ниќ об јас ну ва де-
ка се ја ву ва и слуз во сто ли ца та, но 
без тра ги на крв. Не кои па ци ен ти 
има ат лаж ни по ви ци за де фе ка ци-
ја или чув ство на не пот пол но праз-
не ње. Мно гу че сто се ја ву ва ждри-
га ње, по вра ќа ње, га де ње и изра зе-
но на ду ва ње на сто ма кот.
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l Каш ли ца - ро ди те ли те тре ба да 
обр нат вни ма ние на ви дот на каш ли-
ца та. Таа мо же да би де су ва и раз драз-
ну вач ка, ко ја го воз не ми ру ва де те то 
или влаж на, ко ја че сто е сле де на со 
искаш лу ва ње плун ка. Кај су ва та, раз-
драз ну вач ка каш ли ца, мај ка та мо же 
да да де топ ли на пи вки. Ако се ја ви дла-
бо ко каш ла ње во вид на ку че шко ла-
е ње, не на деј но од пол но здрав је, ро-
ди те ли те тре ба да го од не сат де те то на 
ле кар. При чи на та за тоа мо же да би де 
или вос па ле ние на гр ло то или вди шу-
ва ње ту ѓо те ло (грав, гра шок, ки ки ри-
ка, ма ли де ло ви од играч ки и дру го).
l За бр за но ди ше ње - мо же да се 

ја ви при ви со ка тем пе ра ту ра, а и при 
се ри оз но за бо лу ва ње на па ти шта та 
за ди ше ње ка ко ре зул тат на на ма ле-
ни от про ток на воз дух во бе ли те дро-
бо ви. Бр зи на та на ди ше ње то мо же да 
се ме ри пре ку бро јот на по диг ну ва ња-
та на град ни от кош на де те то во те кот 
на ед на ми ну та. Де те то со за бр за но 
ди ше ње мо же да има вос па ле ние на 
бе ли те дро бо ви и за тоа тре ба вед наш 
да се од не се на ле кар.
l Зат на то но се или те че ње од но сот 

- мо же да го отеж не ци ца ње то кај мла-
ди те до ен чи ња. По треб но е неж но да 
се ис чи сти но се то. Кап ки те за нос не 
се пре по ра чу ва ат, освен т.н. кап ки од 

фи зи о ло шки рас твор (со лен рас твор).
l Бол ки во гр ло то или во уво то - ако 

де те то има тем пе ра ту ра, бол ка во гр ло-
то или уво то или не мо же да пие теч но-
сти, по тре бен е ле кар ски прег лед. Не се 
пре по ра чу ва ат ни ка кви кап ки во уво то 
ако не се пре пи ша ни од ле кар.
l Отеж на то ди ше ње - се ја ву ва кај 

те шко вос па ле ние на бе ли те дро бо ви. 
Тоа се ма ни фе сти ра со вов ле ку ва ње 
на дол ни от дел на град ни от кош. Вов ле-
ку ва ње то на град ни от кош се ја ву ва по-
ра ди отеж на то вди шу ва ње на воз ду хот.
l Ви со ка тем пе ра ту ра - таа е мно-

гу чест знак што ги сле ди за бо лу ва ња-
та на  ор га ни те за ди ше ње. Де те то мо-
же да би де топ ло на до пир, но се пак е 
по треб но да се из ме ри тем пе ра ту ра-
та со топ ло мер. Во за вис ност од ви си-
на та на тем пе ра ту ра та и од во зра ста 
на де те то за ви си и неј зи ни от трет ман. 
Ако тем пе ра ту ра та е зго ле ме на, тре-
ба да се да ва „па ра це та мол“ на се кои 
6 ча са, во пре по ра ча на та до за, сѐ до-
де ка тем пе ра ту ра та не се на ма ли. Се 
пре по ра чу ва да се пот тик ну ва де те то 
да има зго ле ме но вне су ва ње на теч-
но сти и тоа да би де лес но об ле че но. 

Нај че сти зна ци за бо лест 
на па ти шта та за ди ше ње!

Заболувањатанаорганитезадишењекајдецатасенајчестапричинапорадикоја
родителитебараатсоветоддокторите.Засреќа,голембројодовиезаболувањасе
најчестообичнинастинкииликашлицаиродителитесамиможатдамупомогнатна
детето,соправилнанегаводомашниуслови,безупотребанаантибиотици.
Секојродител,велиприм.дрРозитаХаџиМанчева,педијатарка,требадазнае
дајапрепознаеболестакајдететоиправилнодагонегувадодекаеболно

Настинкаикашлица
КАКОСЕТРЕТИРААТ?

Секојродителтребадаумееда
јапрепознаеболестакајдетето

иправилнодагонегува
Прим.дрРозитаХаџиМанчева,

педијатарка
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Алер гич ни от ри ни тис мо же да 
би де се зон ски, но симп то ми-
те мо же да ги има и во те кот 
на це ла та го ди на. Нај чест ви-

нов ник за се зон ски те ри ни ти си, об јас-
ну ва д-р Де јан Ја ки мов ски, ма ти чен ле-
кар во „При ма-Мед“, кои се ја ву ва ат во 
про лет, ле то и ра на есен, е по ле нот, за 
раз ли ка од ри ни ти сот пре диз ви кан од 
алер ги ја на до маш на пра ши на, кој е 
за ста пен пре ку це ла та го ди на.

- Не за вис но за кој алер ген се ра бо-
ти, глав ни от ме ха ни зам на дејс тво е 
ист. Алер ге нот е во воз ду хот што го вди-
шу ва ме, по ми ну ва низ диш ни те па ти-
шта и пра ви оток на нос на та слуз ни ца, 
кој до ве ду ва до на ма лен про од на воз-
ду хот низ но сот, из ла чу ва ње на про-
ѕи рен до бе луз лав се крет и ири та ци-
ја - ве ли тој.

Ото кот, ве ли до кто рот, мо же да до-
ве де до стес ну ва ње и за тво ра ње на 
при род ни те отво ри за ко му ни ка ци ја 
со си ну си те, кое, пак, соз да ва иде ал-

ни ус ло ви за ин фек ци ја на си ну си те.
- Ди јаг но за та се по ста ву ва врз ос но-

ва на кли нич ка та сли ка, ка ко и со пра-
ве ње алер го те сто ви кои по ка жу ва ат 
пре о сет ли вост на нај че сти те алер ге-
ни. Тие се ко рис ни би деј ќи до кол ку се 
открие алер ге нот, па ци ен тот со про ме-
на на на ви ки те на жи вот мо же ма кси-
мал но да го огра ни чи из ло жу ва ње то 
на не го - ве ли д-р Ја ки мов ски.

Она што ќе по мог не да се раз гра ни-
чи за што по точ но се ра бо ти е тоа што 
нај че сто алер гич ни от ри ни тис е прос-
ле ден и со за цр ве не ти ири ти ра ни очи 
и со су ва каш ли ца, до де ка ри ни ти сот 
пре диз ви кан од ви рус или од ба кте ри-
ја е прос ле ден со по ка че на тем пе ра ту-
ра и со про ме на на се кре тот од во дест 
бе луз лав во густ жол то зе лен.

- Алер гич ни от ри ни тис ус пеш но се 
тре ти ра и др жи под кон тро ла со орал-
ни ан ти хи ста ми ни ци и со ло кал ни кор-
ти ко сте ро и ди во фор ма на на зал ни 
спре јо ви - до да ва тој. 

- Хра не те го де те то за вре ме на бо ле ста за да се из бег не гу бе ње то на те жи-
на та. Ако е по ма ло од 6 ме се ци и е са мо на мај чи но мле ко, дој те го по че сто. 
Ако е по ста ро од 6 ме се ци, по ну де те му да ја де кол ку и што са ка. По ра ди на-
ма ле ни от апе тит за вре ме на бо ле ста, хра на та тре ба да се ну ди во по ма ло ко-
ли чес тво и по че сто.

- Да вај те му по го ле мо ко ли чес тво теч но сти. Да вај те му да ци ца по че сто. 
Топ ли те на пи вки ја олес ну ва ат каш ли ца та и го омек ну ва ат гр ло то. 

- Про ве тру вај те ги про сто ри и те ка де што пре сто ју ва де те то и овоз-
мо же те му да ди ше чист воз дух.

- Не да вај те ан ти би о ти ци на сво ја ра ка. 
- Вни ма вај те на по ја ва та на зна ци кои ука жу ва ат на вло-
шу ва ње на со стој ба та на де те то и ја ве те се вед наш кај 

сво јот ле кар. Зна ци те кои ука жу ва ат на бо ле сти и на 
вло шу ва ње на со стој ба та се: отеж на то или за бр за но 
ди ше ње, од би ва ње да ја де и да пие, де те то е мно-
гу воз не ми ре но или пос па но или има мно гу ви со-
ка тем пе ра ту ра.

Ро ди те ли те тре ба да зна ат де ка кај мла до то до ен-
че до два ме се ца мо жат да се ја ват мно гу раз лич ни 
зна ци на бо лест ка ко што се сла бо ци ца ње, ви со ка 
тем пе ра ту ра, гр че ви, пос па но, тро мост, глас но вди-
шу ва ње и сви ре ње при из ди шу ва ње то, за бр за но 
ди ше ње или те шко ди ше ње, а да не ма каш ли ца 
ка ко знак за за бо лу ва ња на па ти шта та за ди ше ње. 

Ако се по ја ви кој би ло од овие зна ци кај мла до то до ен-
че, ро ди те ли те тре ба вед наш да го од не сат на до ктор.  
Кај по го ле ми те де ца, од 2 ме се ци до 5 го ди ни, кои се 

ја ви ле во ам бу лан та та по ра ди каш ли ца или те шко тии 
при ди ше ње то, нај важ но е до кто рот да на пра ви раз-
ли ка да ли се ра бо ти за те шка бо лест, за вос па ле ние 

на бе ли те дро бо ви или за обич на на стин ка или каш ли-
ца. По го лем број де ца со каш ла ње или со те шко тии при 

ди ше ње то не ма ат зна ци на те шка бо лест или на вос па-
ле ние на бе ли те дро бо ви. Нај че сто тие има ат са мо обич-

на каш ли ца или на стин ка. На стин ка та са ма по се бе не е 
опас на бо лест и по ми ну ва за не кол ку де на. Кај овие де ца 

е по треб на до маш на не га за да се на ма лат или да се уб ла-
жат те го би те и да му се по мог не на де те то по лес но да ја пре-

бо ли на стин ка та. Ако до кто рот пре пи шал ан ти би о тик за ле ку-
ва ње на де те то, тој тре ба да се да ва спо ред не го во то упат ство 

кај за бо лу ва ња на ор га ни те за ди ше ње. 
Со ра бо тка та ме ѓу до кто рот и ро ди те ли те е мно гу важ на. Са мо за-

ед нич ки те на по ри на до кто рот и на ро ди те ли те во дат до по бр зо заз-
дра ву ва ње на де те то.
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ПОДЕЛБА НА УРИНАРНИТЕ ИНФЕКЦИИ

Ин фек ци ја та мно гу че сто од дол ни-
те ури нар ни па ти шта мо же да се про-
ши ри (ас це дент но) на гор ни от дел од 
ури нар ни от тракт (про кси мал ни ури-
нар ни ин фек ции, пи е ло не врит, гло-
ме ру ло не врит) или на дол ни от дел од 
ури нар ни от тракт (ди стал ни ури нар ни 
ин фек ции, ци стит или уре трит).

Раз ли ка та ме ѓу ин фек ци и те на гор-
ни от и на дол ни от ури на рен тракт, об-
јас ну ва до ктор ка та, е важ на би деј ќи 
комп ли ка ци и те на пи е ло не ври тот се 
мно гу по те шки од комп ли ка ци и те на 
ци сти тот или на уре три тот, па тре ба да 
би дат со од вет но ле ку ва ни.

БАКТЕРИИ ВО УРИНАТА

При сус тво то на ба кте рии во ури на-
та се на ре ку ва ба кте ри у ри ја и таа мо-
же да би де асимп то мат ска и симп то-
мат ска. 

Асимп то мат ска ба кте ри у ри ја зна чи 
при сус тво на ба кте рии во ури на та кај 
па ци ен ти кои не ма ат ни ка ков симп-
том на ури нар на ин фек ци ја. Се по твр-
ду ва со две по зи тив ни ури но кул ту ри 
и че ста е кај же ни, кај труд ни ци и кај 
по во зрас ни ли ца. Асимп то мат ска та 
ба кте ри у ри ја е че ста во ста ро ста, па 
те ра пи ја обич но не е по треб на.

Од дру га стра на, во зрас ни те лу ѓе 
че сто не ги за бе ле жу ва ат или не ги 
ка жу ва ат симп то ми те на ури нар на 
ин фек ци ја, па тие мо жат да би дат из-
вор на се ри оз на со стој ба кај оваа по-
пу ла ци ја, ка ко што е сеп са та. За тоа, 
во зрас ни те ли ца со асимп то мат ска 
ба кте ри у ри ја тре ба вни ма тел но да се 
сле дат, а од лу ка та да ли ќе се ле ку ва-
ат со ан ти би о ти ци за ви си од нив на та 
оп шта со стој ба, ка ко и од ка ра кте ри-
сти ки те на изо ли ра ни от па то ген. Ба-
кте ри у ри ја та кај бре ме ни те же ни, до-
кол ку не се ле ку ва мо же бр зо да про-
гре си ра кон пи е ло не врит.

Симп то мат ска та ба кте ри у ри ја мо-
же да би де не комп ли ци ра на и комп-
ли ци ра на. Не комп ли ци ра ни се ба-
кте ри ски те и га бич ни те ин фек ции 
кај стру ктур но или не вро ло шко нор-
ма лен ури на рен тракт, и нај че сти се 
акут ни те ци сти ти (вос па ле ние на моч-
ни от ме ур, ин фек ци ја на дол ни от ури-
на рен тракт) прос ле де ни со че сто мо-
кре ње, ди су ри ја, су пра пу бич на не у-
доб ност, отсус тво или при сус тво на 

тре ска, мат на ури на. Бол ка та, ве ли 
на ша та со го вор нич ка, мо же да се 
ши ри кон ‘рбе тот и бу бре зи те.

Комп ли ци ра ни се ба кте ри ски те и 
га бич ни те ин фек ции кај ури на рен 
тракт со стру ктур ни или не вро ло шки 
аб нор мал но сти. Во комп ли ци ра ни 
ин фек ции спа ѓа ат акут ни от пи е ло не-
ври тис и по вто ру вач ки те ин фек ции.

Акут ни от пи е ло не врит е прос ле ден 
со тре ска, со аб до ми нал на бол ка и 
бол ка во гр бот, га де ње, по вра ќа ње, 
ди су ри ја, су пра пу бич на не у доб ност и 
нап на тост. Мож на е и по ја ва на ери-
тро ци ти во ури на та, та ка на ре че на хе-
ма ту ри ја.

По вто ру вач ки ин фек ции се: ре ку-
рент ни ин фек ции, ре лапс и ре ин фек-
ци ја.

- За ре ку рент ни ин фек ции збо ру ва-
ме ко га па ци ен тот има три ин фек ции 
во те кот на ед на го ди на или по ве ќе од 
две за вре ме од шест ме се ци по твр-
де ни со ури но кул ту ра. Ре лапс има ко-
га ин фек ци ја та се по вто ру ва во рок 
од две не де ли со ист пре диз ви ку вач 
по пре ста ну ва ње со ан ти би от ска та 
те ра пи ја, а за ре ин фек ци ја ста ну ва 
збор ко га ин фек ци ја та се по ја ву ва за 
по ве ќе од че ти ри не де ли од прет ход-

на та ин фек ци ја со раз ли чен пре диз-
ви ку вач, по пре ста ну ва ње то со ан ти-
би от ска та те ра пи ја - ве ли д-р Ивиќ-
Ко лев ска.

МИКРОБИОЛОГИЈА НА УРИНАРЕН 
ТРАКТ

Ди стал на та тре ти на од уре тра та 
ги со др жи след ни те ми кро ор га низ-
ми: ко а гу ла за не га тив ни ста фи ло ко-
ки, ви ри данс и не хе мо ли тич ни стреп-
то ко ки, ла кто ба ци ли (lactobacilus), 
ко ри не ба кте рии (Corynebacterium 
s p e c i e s ) ,  п р о  п и  о  н и  б а  к те  р и и 
(Propionibacterium), ана е роб ни ко-
ки и ана е роб ни Грам не га тив ни ба-
ци ли, ко мен зал ни ми ко ба кте рии и 
квас ни ци. Сте рил ни де ло ви на ури-
нар ни от тракт се моч ни от ме ур, уре-
тра та и бу бре зи те.

Нај че сти пре диз ви ку ва чи на ци-
сти ти се: еше ри хиа (Еscherichia coli), 
клеб си е ла (Кlebsiella species), про-
те ус (Proteus species), ста фи ло ко ки 
(Staphylococcus saprophyticu), псе у-
до мо нас (Pseudomonas aeruginosa), 
ен те ро ко ки (Еnterococcus species), 
бе та хе мо ли тич ки стреп то ко ки и дру-
ги ае роб ни Грам не га тив ни ба кте-
рии. Пи е ло не ври ти те се нај че сто пре-
диз ви ка ни со ре зи стент ни со е ви на 
еше ри хиа (Еscherichia coli), клеб си-
е ла (Кlebsiella pneumoniae), про те-
ус (Proteus mirabilis), псе у до мо нас 
(Pseudomonas aeruginosa) и ен те ро-
ко ки (Еnterococcus species).

Ури нар ни те ин фек ции нај че сто се 
пре диз ви ка ни од ед на ба кте ри ја (око-
лу 80 от сто), а мож ни се и ин фек ции 
и со две (по сто е ње на фи сту ла, ин фи-
ци ран ка мен во бу брег или ка те тер).

До кол ку има по ве ќе од две ба кте-
рии, ве ли до ктор ка та, ста ну ва збор за 
кон та ми на ци ја и по ра ди тоа ми кро-
би о ло шки от прег лед на ури на тре ба 
да се по вто ри по со од вет на то а ле та 
на ге ни тал ни те ор га ни. 

Уро па то ге ни те Грам не га тив ни ба-
кте рии нај че сто во дат по тек ло од 
црев ни от тракт.

Од Грам по зи тив ни те ба кте рии 
зна чај ни за уро ин фек ци и те се: ста-
фи ло ко ки те (Staphylococcus aureus, 
Staphylococcus aureus meticilin 
rezistenten (МRSA), Staphylococcus 
saprophyt icus ) ,  ен  те  ро  ко  ки  те 
(Еnterococcus) и стреп то ко ки те 
(Streptococcus agalactiae). 

Задасесправимесоприсус
твотонауринарнитеинфекции,
коиседолготрајниимакотрп
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Др.сци.мед.Снежана

ИвиќКолевска,
специјалисткамикробиологУри нар ни от тракт е по год но ме-

сто за влез и при сус тво на мно-
гу ба кте рии, кои пре диз ви ку-
вај ќи ури нар на ин фек ци ја мо-

жат се ри оз но да го на ру шат здрав је то.
До ктор ка та на ме ди цин ски на у ки, 

д-р Сне жа на Ивиќ-Ко лев ска, спе ци-
ја лис тка-ми кро би о лог во „Ре-Ме ди-
ка“, об јас ну ва де ка овие ин фек ции 
се нај че сти за бо лу ва ња на ури нар-
ни от тракт и се на вто ро ме сто ме ѓу 
ин фек ци и те кај чо ве кот, вед наш зад 
оние на рес пи ра тор ни от тракт. По ра-
ди тоа на нив тре ба да им се при ста-
пи крај но се ри оз но при ле ку ва ње то, 
а по тоа и при за шти та та од по втор но 
по ја ву ва ње.

РИЗИЧНИ ГРУПИ

Ури нар ни те ин фек ции се ја ву ва ат 
кај си те во зра сти од два та по ла. Ме-
ѓу тоа, нај ри зич ни гру пи се же ни те во 
ре про ду ктив но до ба, по ме ѓу 15 и 50 
го ди ни, бре ме ни те же ни, во зрас ни те 
над 65 го ди ни и де ца та кои пре сто ју ва-
ат во гра дин ка или во дру ги ко ле кти ви. 
Ури нар ни те ин фек ции се по че сти кај 
же ни те, од нос но око лу ед на тре ти на и 
по ве ќе од жен ска та по пу ла ци ја во те-
кот на жи во тот има ури нар на ин фек ци-
ја, а кај око лу 40 от сто од нив ури нар-
на та ин фек ци ја се по вто ру ва. Ури нар-
ни те ин фек ции кај же ни те се по че сти 
во ме но па у за та, кај ди ја бе ти чар ки те 

и кај же ни те со де фи цит на естро ге ни.
- Кај во зрас ни те же ни тре ба да се 

одре ди ме сто то на ин фек ци ја та (го рен 
или до лен ури на рен тракт) и да се пре-
ве ни ра ат ре ци ди ви те. Ек стен зив ни те 
ис пи ту ва ња за откри ва ње на ана том-
ска та про ме на, ко ја го пре дис по ни ра 
на ста ну ва ње то на овие ин фек ции, ре-
тко се по треб ни, би деј ќи нај го лем број 
од нив (ме ду лар на спон ги о за на бу-
бре гот, по ли ци стич ни бу бре зи, ве зи-
ко у ре те ра лен реф лукс) ве ќе се ди јаг-
но сти ци ра ни во дет ство то - ве ли д-р 

Ивиќ-Ко лев ска.
Спо ред неа, кај де ца та, ка ко и кај 

во зрас ни те ма жи, ури нар ни те ин фек-
ции мно гу че сто се по вр за ни со ана-
том ски аб нор мал но сти на ури нар ни-
от тракт. Ури нар ни те ин фек ции се по-
че сти кај ма жи те со хи пер тро фи ја на 
про ста та та, со не вро ли ти ја за, кај ка-
те те ри зи ра ни па ци ен ти, трансп лан ти-
ра ни, кај па ци ен ти под иму но су пре-
сив на те ра пи ја, ка ко и кај оние на ди-
јаг но стич ка или на те ра пи ска ин стру-
мен та ли за ци ја.
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Во со став на пр ва та при ват-
на оп шта бол ни ца „Ре-Ме ди-
ка“ ве ќе три го ди ни ра бо тат 
и спе ци ја ли стич ки ор ди на-

ции во по лик ли ни ка та во Стру ми ца, 
сме сте ни во об јект во цен трал но то 
град ско по драч је. Во нив, ме ѓу дру-
ги те, се пра ват ги не ко ло шки, дер ма-
то ве не ро ло шки, ор то пед ски, пе ди ја-
три ски, оп шти хи рур шки прег ле ди, не-
вроп си хи ја три ски и дру ги прег ле ди. 
Прег ле ди те ги пра ват спе ци ја ли сти 
кои ра бо тат во „Ре-Ме ди ка“ во Скоп-
је, а се којд нев но ра бо ти д-р Бор ка 
Грн ча ро ва, спе ци ја лис тка по ра ди о-
ди јаг но сти ка.

- Ул траз вуч на та ди јаг но сти ка (eхо-
прег лед) на аб до ме нот, штит на та 
жлез да, ури нар ни от тракт, те сти си те 
и на про ста та е се којд нев на та проб-
ле ма ти ка со ко ја се сре ќа ва ме. Осо-
бен ин те рес и пре диз вик се бо ле сти те 
на дој ка та и ра на та ди јаг но за на кар-
ци но мот на дој ка. Кли нич ки от, ул траз-
вуч ни от прег лед на дој ка, ма мо гра-
фи ја та и дру ги те ди јаг но стич ки про-
це ду ри овоз мо жу ва ат со вре мен при-
стап кон ре ша ва ње на проб ле мот со 
бо ле сти те на дој ка та. Ехо прег ле дот 
на дој ки те е комп ле мен тар на ме то-
да, но со вре ме ни те апа ра ти овоз мо-
жу ва ат по ква ли те тен прег лед. На при-
мер, мо же да се ви дат и сит ни кал ци-
фи ка ти, прег ле дот не ба ра по себ ни 
ус ло ви и, не за вис но од во зра ста на 
па ци ен тот не по стои пре вен ци ја од 
кар ци ном на дој ка, по стои са мо ра-
но откри ва ње на кар ци но мот и е по-
тре бен мул ти дис цип ли на рен при стап 
кон ре ша ва ње на овој проб лем - об-
јас ну ва д-р Грн ча ро ва.

Обич на та ренд ген сли ка (кла сич на-

та гра фи ја) и по на та му оста ну ва ру тин-
ска ди јаг но стич ка про це ду ра во мно гу 
об ла сти ка ко што се хи рур ги ја та, ор то-
пе ди ја та, тра у ма то ло ги ја та и во мно гу 
дру ги об ла сти.

- Бр зи от тех но ло шки на пре док во 
пос лед на та де це ни ја на пра ви не кои 
ра ди о ло шки ме то ди да би дат за ста ре-
ни. За сре ќа, обич на та ренд ген сним-
ка е нај бе ниг на и по на та му нај ко ри-
сте на ди јаг но стич ка ме то да во ру тин-
ски те ди јаг но стич ки по стап ки. Таа е 
по мал ку штет на од дру ги те ме то ди и 
иста та го скра ту ва вре ме то до точ на-
та ди јаг но за и до те ра пи ски от при стап 

на проб ле ми те.
Искус ни от ра ди о лог, кој ги раз би ра 

пред но сти те и огра ни чу ва ња та на дру-
ги те ди јаг но стич ки ме то ди, се ко гаш е 
во со стој ба пра вил но да ги упа ту ва па-
ци ен ти те - до да ва д-р Грн ча ро ва.

За тоа кој спе ци ја лист од бол ни ца-
та во Скоп је кој ден ќе прег ле ду ва па-
ци ен ти те мо же да про ве рат на сај-
тот www.remedika.com.mk/remedika-
strumica.html, на Фејс бук www.
facebook.com/ReMedikaStrumica/ 
или да се ин фор ми ра ат во по лик-
ли ни ка та на те ле фон ски те бро е ви 
072/443-855 и 034/334-455.

По крај ба кте ри и те, при чи ни те-
ли на уро ин фек ци и те се и кан ди-
ди те (Candida albicans, Candida 
species) и крип то ко ки те (Criptococcus 
neoformans).

ДИЈАГНОСТИКА

Ин фек ци и те се ди јаг но сти ци ра ат 
со би о хе ми ски прег лед на ури на та 
со до ка жу ва ње при сус тво на ле у ко-
ци ти, ери тро ци ти, ба кте рии, епи тел ни 
кле тки, кал ци ум, кал ци фи ка ти, пе сок. 
Ми кро би о ло шки от прег лед на ури на-
та се на ре ку ва ури но кул ту ра. Ури но-
кул ту ра та слу жи за по твр ду ва ње на 
ди јаг но за та за ури нар на ин фек ци ја, 
при сус тво на ба кте рии во ури на та, 
ви дот и ко ли чес тво то на ба кте рии во 
еден ми ли ли тар ури на. Врз ос но ва на 
изо лат се пра ви и со од ве тен ан ти би о-
грам спо ред чи ја осет ли вост тре ба да 
се про пи ше те ра пи ја за ин фек ци ја.

За ури но кул ту ра е пре по рач ли во 
моч ни от ме ур да не е ис праз нет нај-
мал ку два ча са пред оста ва ње при-
ме рок ури на за ана ли за. Ури на за 
ми кро би о ло шка ана ли за мо же да се 
зе ме на по ве ќе на чи ни: со спон та-
на мик ци ја (во сте ри лен сад сре ден 
ури на рен млаз по на пра ве на ло кал-
на то а ле та на над во реш ни те де ло ви 
од ге ни та лен тракт во пра вец од на-
пред кон на на зад кај жен ска та по пу-
ла ци ја), со ка те те ри за ци ја, со су пра-
пу бич на пунк ци ја и со ури на зе ме на 
со ќе сич ка кај бе би ња кои не мо жат 
да со ра бо ту ва ат (од ќе сич ка ко ја не е 
на ле пе на по ве ќе од 15 ми ну ти). При-
ме ро кот од ури на та тре ба да стиг не 
во ла бо ра то ри ја во рок од два ча са од 
мо мен тот на зе ма ње на при ме ро кот, 
а до кол ку е тоа не воз мож но, при ме-
ро кот од ури на та да се чу ва во фри жи-
дер на тем пе ра ту ра до +4 цел зи у со ви 
сте пе ни најм но гу 24 ча са.

ЗАШТИТА

За да се спра ви ме со овие ин-
фек ции, кои се дол го трај ни и ма-
ко трп ни за па ци ен ти те, по треб ни 
се ре дов на ме ди цин ска кон тро ла 
и при ме на на про фи ла ктич ки мер-
ки. Најз на чи тел ни про фи ла ктич ки 
мер ки се: пи е ње 2-3 ли три во да и 
теч ност на ден, пи е ње две ча ши во-
да (по мож ност ал кал на) пред спи-
е ње, пи е ње со да-би кар бо на пред 
спи е ње за ра ди на ма лу ва ње на ки-
се ло ста (pH) на ури на та, не за др жу-
ва ње на ури на та по дол го и мо кре-
ње на се кои 2-4 ча са, ре дов на хи-
ги е на на уро ге ни тал ни от тракт пред 
и по по лов од нос, пи е ње во да пред 
и по по лов од нос за од ми ва ње на 
ба кте ри и те, ту ши ра ње на ме сто ка-
пе ње в ка да пол на со во да и да не 
се но си тес на об ле ка на дол ни от 
дел од те ло то.

Третман,антибиограм,антибиотици...
Трет ма нот на ури нар ни те ин фек ции се те ме ли 

пр венс тве но врз кли нич ка та со стој ба на бол ни от, 
но го ле мо вли ја ние во из бо рот на ан ти би о ти кот 
има и рас теч ка та за че сте ност на ре зи стент ни те 
ба кте ри ски ви до ви. Ди стал ни те ури нар ни ин фек-
ции кај мла ди же ни кои не се бре ме ни, кои се без 
ана том ски или функ ци о нал ни аб нор мал но сти на 
ури нар ни от тракт, кои не ма ат при ма но ан ти би-
о ти ци и кај кои не се из ве ду ва ни ин стру мен-
тал ни ма ни пу ла ции на ури нар ни от тракт, се 
ле ку ва ат ка ко не комп ли ци ра ни ури нар-
ни ин фек ции.

Нај до бри ре зул та ти во ле ку ва ње то на 
ури нар ни те ин фек ции се по стиг ну ва со 
те ра пи ја спо ред ан ти би о грам.

Па ци ен ти те со лес ни симп то ми мо жат да 
би дат ле ку ва ни ам бу лант ски со при ме на на ора-
лен ан ти би о тик во те кот на 14 де на и вни ма тел-
но сле де ње на со стој ба та. Кај мно гу па ци ен ти со 
пи е ло не врит се пре по ра чу ва па рен те рал на при-
ме на на ан ти би о ти ци по ра ди не мож но ста за нив-
на орал на при ме на од га де ње то и по вра ќа ње то.

Асимп то мат ска та ба кте ри у ри ја кај ди ја бе ти ча-
ри те, кај бре ме ни те же ни и кај иму-
но ком про ми ти ра ни те ли ца тре-
ба да се ле ку ва. 

На је фи ка сен при стап кон ин-
фек ци ја та на ка те те ри зи ра ни-
от мо чен ме ур, ве ли д-р Сне жа-
на Ивиќ-Ко лев ска, е из бег ну ва-
ње или ба рем ми ни ми зи ра ње на 
ко ри сте ње то ка те тер. Ри зи кот од ин-
фек ции кај па ци ен ти те со ка те тер се дви жи од 3 
до 10 от сто за се кој из ми нат ден. Ус лов за ефи кас-
но ле ку ва ње на овие ин фек ции со ан ти би от ска те-
ра пи ја е ва де ње на ка те те рот. 

Прегледитегиправатспецијалистикоиработатво
„РеМедика“воСкопје,асекојдневноработидрБорка

Грнчарова,специјалисткапорадиодијагностика

СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТИЧ КИ ПРЕГ ЛЕ ДИ 
и во по лик ли ни ка та во Стру ми ца

http://ww.remedika.com.mk/remedika-strumica.html
http://ww.remedika.com.mk/remedika-strumica.html
http://www.facebook.com/ReMedikaStrumica/
http://www.facebook.com/ReMedikaStrumica/
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Естет ски от трет ман на ли це 
и те ло, ка ко и трет ма нот на 
проб ле ми те на ко жа та пос-
лед ни ве го ди ни се пра ват со 

ла сер ска та енер ги ја ко ја се на мет-
ну ва ка ко брз, си гу рен и не а гре си-
вен ме тод. Нај мо дер ни те ме ди цин-
ски ла се ри кои има ат ус пеш на при-
ме на и во дер ма то ло ги ја та и во ги не-
ко ло ги ја та од не о дам на се дел и од 
„Ре-Ме ди ка“. На по стој на та со вре-
ме на опре ма во Од де лот за дер ма-
то ло ги ја се до да де ни нај но ви те ЦО2 
фрак ци ни ра ни ла се ри, Ен Ди Јаг ла-
се рот (Nd Yag Laser) и Ер би ум Јаг ла-
се рот (Еr: Yag Laser).

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

ШИРОКА ПРИМЕНА

Овие мо дер ни ла се ри се упо тре бу-
ва ат за трет ма ни на по сто пе ра тив ни 
луз ни, за подм ла ду ва ње на ко жа та, 
за пер ма нент на ре дук ци ја на не са-

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

ИНДИВИДУАЛЕН ПРИСТАП 
ЗА СЕКОЈ ПАЦИЕНТ

- Де нес па ци ен ти те се мно гу ин-
фор ми ра ни, а на ши от при стап кон 
нив е сме нет. Мно гу по ве ќе ди ску-
ти ра ме со нив, а и тре ба да се збо-
ру ва. При ста пот кон па ци ен тот се ко-
гаш е ин ди ви ду а лен. Ти пот на ко жа-
та се раз ли ку ва и би деј ќи таа е нај-
го лем ор ган, се ко ја ре ги ја има раз-
лич ни ка ра кте ри сти ки и при упо тре-
ба та на ла се ри те се ко гаш се поч ну-
ва со ин ди ви ду ал ни па ра ме три за да 
се ви ди ре ак ци ја та на ко жа та. Трет-
ма нот се прис по со бу ва на се кој па-
ци ент. Она што ди ску ти ра ме со па ци-
ен тот е за тоа ка ква е не го ва та исто-
ри ја за соз да ва ње луз ни, иа ко овие 
ла се ри не ма ат ка ко ну се фект соз да-
ва ње луз ни - об јас ну ва д-р Би сер ко-
ска-Ата на сов ска.

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

ТЕРАПИЈА И РАЗУБАВУВАЊЕ

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

Осо бе но е важ но, наг ла су ва до-

ктор ка та, на па ци ен тот да му се об-
јас ни ка ко да се од не су ва по ла сер-
ски от трет ман, да знае што по тоа - ко-
га е доз во ле но хи дри ра ње, да ли има 
по тре ба од ин тен зив на фо то про тек-
ци ја и слич но.

БЕЗБЕДНИ ТРЕТМАНИ ЗА ДОЛГ ЕФЕКТ

За от стра ну ва ње на ма ли те крв ни 
са до ви се до вол ни од ед на до три се-
сии, а вре ме тра е ње то на про це ду ра-
та за ви си од нив на та фор ма, го ле-
ми на и ме сто по лож ба, ка ко и од ти-
пот на ко жа та. Ла се рот е ефи ка сен 
и за от стра ну ва ње пиг мент ни ле зи, 
од нос но пиг мен та ции ка ко ре зул тат 

на ста ре е ње, по тоа со лар ни лен ти го 
и не кои не ву си. Во овие слу чаи, цел-
та на ла сер ски те пул со ви е ме ла ни-
нот на раз лич на дла бо чи на на ко жа-
та. Ла сер ско то от стра ну ва ње е при-
мен ли во и за влак на под па зу ви те, 
во би ки ни ре ги ја та, на вра тот, гр бот, 
гра ди те, но зе те и на ли це то. Ефи ка-
сен е трет ма нот и на тем ни те влак-
на (ка фе ни и цр ни), при што тие от па-
ѓа ат, а нив ни от по на та мо шен по раст 
е ми ни ма лен. Ге не рал но, за ефи ка-
сен ре зул тат се по треб ни од два до 
шест трет ма ни на че ти ри, од нос но 
на шест не де ли.

- Трет ма ни те на брч ки и фо то ста ре-
е ње, за тег ну ва ње на ко жа та на ли-

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

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

Пристапотконпациентотсеко
гашеиндивидуален,атретма
нотсеприспособуванасекој
пациент.Особеноеважнода
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Анал ге зи ја та или обез бо лу ва-
ње то е дел од ане сте зи ло шка-
та пра кти ка и во ед но нај го-
лем пре диз вик за се кој ане-

сте зи о лог кој се во ди по кру ци јал ни-
от прин цип де ка „Се ко ја бол ка е ре-
ал на“, ду ри и то гаш ко га не ѝ е поз-
на та при чи на та, ка ко и „Ис лу шај го 
и ве ру вај му на па ци ен тот“. Бол ка та 
е нај че ста при чи на по ра ди ко ја се-
кој ба ра ме ди цин ска по мош, ве ли 
д-р Адри ја на Ма ја Гроз дев, ане сте-
зи о лог-рев ма то лог, и таа прет ста ву-
ва за шти тен ме ха ни зам или симп том 
на ве ќе оште те ни или про ме не ти тки-
ва и ор га ни, но е исто вре ме но и пре-

вен ти вен ме ха ни зам кој не доз во лу-
ва нив но по на та мош но оште ту ва ње. 
- От ту ка про из ле гу ва важ но ста на неј-
зи на та ева лу а ци ја и на по ри те да би де 
мер ли ва и вид ли ва - ве ли до ктор ка та.

Бол ка та ка ко пет ти ви та лен знак е 
при фа те на ка ко ва жен кри те ри ум за 
про це на на оп шта та здрав стве на со-
стој ба во САД во 2001 го ди на, Ав стра-
ли ја - 2002 го ди на, Евро па во 2003 го-
ди на, Син га пур – 2004 го ди на и во Ма-
ле зи ја во 2008 го ди на. До то гаш, про-
це на та на ви тал но ста на ор га низ мот 
се одре ду ва ла врз ос но ва на че ти ри-
те ви тал ни зна ци: кр вен при ти сок, ср-
це ва фре квен ци ја (пулс), број на рес-
пи ра ции во ми ну та и те лес на тем пе-
ра ту ра.

- Пре ку кон ти ну и ран мо ни то ринг, иа-
ко бол ка та не мо же ну ме рич ки да се 
прет ста ви, таа се пак е ва жен кри те-
ри ум и стан дард за про це на на оп шта-
та здрав стве на со стој ба - ве ли д-р Ма-
ја Гроз дев. 

Петтивиталензнак
При до би вки те од во ве ду ва ње то на бол ка та ка ко пет ти ви та лен знак се:
По до бру ва ње на ко му ни ка ци ја та по ме ѓу до кто рот и па ци ен тот
По до бро ис лу шан па ци ент е за до во лен па ци ент
По до бра гри жа кон па ци ен тот
По до брен трет ман на бол ка та 
Ра на хос пи та ли за ци ја и по бр зо за креп ну ва ње
На ме ра та на ско раш на та кам па ња та „Бол ка: 5-ти ви та лен знак“, на аме ри кан-

ско то Здру же ние за бол ка бе ше да ги охра бри си те здрав стве ни ра бот ни ци во бор-
ба та со бол ка та и неј зи на пра вил на про це на, гри жа и ем па ти ја кон па ци ен ти те.  
- Вер ба та на па ци ен ти те ќе би де на ша по на та мош на мо ти ва ци ја да про дол жи-
ме со истра жу ва ња та и про на о ѓа ње то но ви по до бри па ти шта за по до бру ва-
ње на ква ли те тот на жи во тот на на ши те па ци ен ти. Ова е на ша об вр ска и цел 
и се ко гаш ко га чув ству ва те бол ка по ба рај те со вет од здрав ствен ра бот ник 
и из бег не те ја пра кти ка та на са мо ле ку ва ње - со ве ту ва д-р Ма ја Гроз дев.

Болкатаенајчестапричинапорадикојасекојбараме
дицинскапомошиезаштитенмеханизамилисимптом
навеќеоштетениилипроменетиткиваиоргани,ное
истовременоипревентивенмеханизамкојнедозволува
нивнопонатамошнооштетување

Болка-непотценувајтеја!

Кои се ефе кти те од не тре ти ра на акут на бол ка и пос ле ди ци те од неј зи но пре ми ну ва ње од акут на во хро нич-
на бол ка? Тие за фа ќа ат по ве ќе ор га ни и си сте ми и се де лат на:

Фи зи о ло шки:
ја зго ле му ва сим па тич ка та актив ност на цен трал ни от нер вен си стем, хи пе рал ге зи ја и акут на та пре ми ну ва 

во хро нич на бол ка
го зго ле му ва ни во то на стрес-хор мо ни те и до ве ду ва до со стој ба на ка та бо ли зам со кон се ку тив на хи перг ли-

ке ми ја и иму но су пре си ја
ги зго ле му ва ар те ри ски от при ти сок и ср це ва та фре квен ци ја, што пре диз ви ку ва ми о кард на ис хе ми ја
го ос ла бу ва ди ше ње то и ја зго ле му ва тен ден ци ја та на ко ла би ра ње на гра ди те и по ја ва на ин фек ции
ја на ма лу ва па ра сим па тич ка та актив ност, што до ве ду ва до про ме ни во га стро ин те сти тал ни от тракт, по вра-

ќа ње и га де ње
пре диз ви ку ва ури нар на ре тен ци ја (за др жу ва ње на ури на та) 
Не мож но ста за дви же ње ја зго ле му ва мож но ста за по ја ва на дла бо ки вен ски тром бо зи 
Пси хо ло шки:
По ја ва на ан кси оз ност, аги ти ра ње, не со ни ца, па ци ен тот мо же да ста не не ко о пе ра ти вен и де пре си вен
Еко ном ски:
По дол го трај но то за креп ну ва ње го про дол жу ва пре сто јот во бол ни ца
- Ефе кти те од не тре ти ра на акут на бол ка ја зго ле му ва ат по тре ба та на си те здрав стве ни ра бот ни ци да би де ме 

агре сив ни во трет ма нот на бол ка, не са мо по ра ди обез бе ду ва ње удоб ност на па ци ен тот, ту ку и да ги пре ве ни-
ра ме фи зи о ло шки те и пси хо ло шки те пос ле ди ци и да го на ма ли ме ри зи кот од пре ми ну ва ње то на акут на та во 
хро нич на бол ка. Трет ма нот на бол ка се ко гаш тре ба да би де во сог лас ност со фа кто ри те кои ја афе кти ра ат, ка-
ко што се со ци о ло шко-кул тур ни те фа кто ри, во зра ста, по лот, пер цеп ци ја та на бол ка, чув ство то на страв, ка ко 
и прет ход ни те бол ни искус тва на па ци ен тот. Ос нов на та на ша за да ча е да ја пре поз на е ме, прос ле ди ме и да ја 
тре ти ра ме бол ка та - ве ли д-р Ма ја Гроз дев. 

Штоаконесетретираболката?

Акутнаихроничнаболка
Ге не рал но, бол ка та мо же да би де акут на или хро нич на. 

Акут на та на ста ну ва на ед наш, во о би ча е но е ја ка и е во 
огра ни чен вре мен ски ин тер вал. Хро нич на та бол ка оп-
ста ну ва и по заз дра ву ва ње то на по вре да та или бо-
ле ста, и е че сто без јас на при чи на на по ја ва, а трае 
по ве ќе од три ме се ци.

- Акут на та и хро нич на та бол ка не се исти. 
Акут на та бол ка е симп том, а хро нич на та бол-
ка е за бо лу ва ње. Нив ни от при стап и трет-
ман е раз ли чен. Тре ти ра ње то на хро нич на-
та бол ка е мул ти дис цип ли нар на, мул ти мо-
ду лар на и е по треб но мно гу вре ме за неј-
зи но ре ша ва ње - об јас ну ва до ктор ка та. 
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По сто јат раз лич ни за бо лу-
ва ња на штит на та жлез да: 
стру ми, функ ци о нал ни за-
бо лу ва ња (хи пер функ ции и 

хи по функ ции), вос па ли тел ни и ту мо-
роз ни. Хи рур шко то ле ку ва ње по не-
ко гаш е ин ди ци ра но и кај функ ци о-
нал ни те и кај вос па ли тел ни те за бо-
лу ва ња, во слу чаи ко га не ре а ги ра-
ат на кон зер ва тив на та те ра пи ја или 
има по ја ва на одре де ни комп ли ка-
ции. Се пак, хи рур шко то ле ку ва ње нај-
че сто се при ме ну ва при по сто е ње на 
ту мо роз ни про ме ни на ти ре о и де а та. 
Ка ко и кај дру ги ор га ни во чо ве ко во-
то те ло и во штит на та жлез да мо же да 
на ста нат бе ниг ни и ма лиг ни ту мо ри.

БЕНИГНИ ТУМОРИ

Нај че сти бе ниг ни ту мо ри на штит-
на та жлез да прет ста ву ва ат фо ли ку-
лар ни те аде но ми. Дру ги те бе ниг ни 
ту мо ри се мно гу по ре тки. Нај че сто 
се ја ву ва ат ка ко по е ди неч ни, но по-
ре тко мо же да се мул ти но доз ни. Ко га 
се ма ли тие се асимп то мат ски, од нос-
но не се ма ни фе сти ра ат. Ко га се по-
го ле ми тие мо же да се за бе ле жат ка-
ко ис пуп че ност на вра тот, а со нив но-
то рас те ње мо же да се ја ват симп то-
ми по ра ди при ти сок на врат ни те ор-
га ни. Мо же да се ја ват каш ли ца, те-
шко тии при ди ше ње то, те шко тии при 
гол та ње то или про ме ни на гла сот. По-
не ко гаш мо же да се актив ни во смис-
ла на ти ро ид на хи пер се кре ци ја и ка-
ко то ксич ни аде но ми ги да ва ат си те 
симп то ми на хи пер ти ре о и ди зам. Те-
ра пи ја та на фо ли ку лар ни те аде но ми 
е хи рур шка. Тоа е по треб но за да се 
от стра ни про ме на та, а со па то хи сто-
ло шка ана ли за да се иск лу чи кар ци-
ном, што мо же да се раз вие ме ѓу аде-
ноз ни те стру кту ри. Ре зул та ти те од хи-
рур шка та те ра пи ја на аде но ми те се 
од лич ни, а комп ли ка ци и те кај искус-
ни те хи рур зи се мно гу ре тки.

Од де лен проб лем прет ста ву ва ат ти-
ре о ид ни те но ду си (јаз ли) кои се мош-
не че сти. Ма ли те и асимп то мат ски 
јаз ли на штит на та жлез да не ба ра ат 
ни ка ков трет ман, освен по вре ме ни 
кон тро ли и сле де ње на нив ни от раст 
и евен ту ал ни те про ме ни во нив на та 
стру кту ра. По го ле ми те но доз ни про-
ме ни со ди ја ме тар по го лем од 1 сан-
ти ме тар и осо бе но оние кои има ат хе-
те ро ге на ул тра со но граф ска стру кту-
ра и при сус тво на кал ци фи ка ти тре-

ба мно гу вни ма тел но да се про це нат 
и, се ка ко, да се зе ме пред вид и нив-
но хи рур шко от стра ну ва ње и де тал-
на па то хи сто ло шка ана ли за. Име но, 
точ но ста на тен ко иг ле на та би оп си ја е 
со точ ност од око лу 60-65 от сто и че-
сто па ти и по крај не га тив ни от ци то-
ло шки ре зул тат во овие про ме ни мо-
же да се крие кар ци ном на штит на та 
жлез да. Во на ша та се којд нев на пра-
кти ка мно гу че сто сме све до ци ко га 
ва кви јаз ли се чу ва ат по дол го вре ме, 
да се раз вие кар ци ном на штит на та 
жлез да.

Друг проб лем се ци сти те на штит на-
та жлез да кои се мно гу че сти, со ог лед 
на стру кту ра та и функ ци ја та на ти ро и-
де а та. Нај че сто тие се ма ли, асимп то-
мат ски и не ба ра ат ни ка ков трет ман. 
Се ка ко де ка го ле ми те ци сти кои се 
нап на ти, пра ват при ти сок на окол ни-
те тки ва, ка ко и ци сти те кои се комп-
ли ци ра ни или има ат ин тра ци стич ни 
изра сто ци се пред мет на хи рур шко 
от стра ну ва ње. 

МАЛИГНИ ТУМОРИ

За жал, во штит на та жлез да се раз-
ви ва ат и мно гу број ни ма лиг ни ту мо-
ри. Тие се нај че сти од си те жлез ди со 
вна треш но ла че ње и оп фа ќа ат око лу 
2 про цен ти од си те ма лиг но ми. Нај че-
сто се кар ци но ми, а ре тко мо же да се 
ја ват дру ги ви до ви при мар ни ма лиг-
ни ту мо ри или ме та стат ски про ме ни. 

Кар ци но ми те на штит на та жлез да 
глав но има ат до бра прог но за ако на-
вре ме и пра вил но се тре ти ра ат, ос-
вен анап ла стич ни те кар ци но ми кои 
се, за сре ќа, мно гу ре тки. Име но, дру-
ги те ти по ви кар ци но ми глав но да ва ат 
ме та ста зи во ло кал ни те лимф ни жлез-
ди на вра тот, а мно гу по ре тко да леч-
ни ме та ста зи во дру ги те ор га ни. Се 
ле ку ва ат хи рур шки, со от стра ну ва ње 
на штит на та жлез да и евен ту ал но от-
стра ну ва ње на зго ле ме ни и про ме-
не ти лимф ни јаз ли на вра тот, а по сто-
пе ра тив но се да ва ра ди о а кти вен јод 
во еден или кај по те шки те слу чаи во 
два на вра ти. Комп лет но то из ле ку ва-
ње се по стиг ну ва кај го лем број па ци-
ен ти, осо бе но кај оние кои се откри-
е ни и тре ти ра ни во по ра ни те ста ди у-
ми. От ту ка про из ле гу ва и на ши от став 
за опе ра тив но от стра ну ва ње на си те 
јаз ли на штит на та жлез да кои се со ди-
мен зии по го ле ми од 1 сан ти ме тар, 
кои има ат хе те ро ге на ехо стру кту ра и 

има ат про гре си ја, без раз ли ка на ци-
то ло шки от на од. Во при лог на ова оди 
и фа ктот де ка де неш на та хи рур ги ја на 
ти ро ид на та жлез да, ако се при ме ну-
ва од иску сен хи рур шки тим и со со-
од вет на опре ма и ин стру мен та ри ум, 
е без бед на, со мал број по се ри оз ни 
комп ли ка ции од ти пот на по вре ди на 
нер ви те кои ги инер ви ра ат глас ни те 
жи ци, по вре ди на па ра ти ре о ид ни те 
жлез ди, по вре ди на го ле ми те крв ни 
са до ви и др. 

Ова ус пе ва ме да го по стиг не ме во 
на ша та се којд нев на пра кти ка бла го-
да ре ние на искус ни от тим од ехо ди-
јаг но сти ча ри, ква ли тет ни и пре циз-
ни пунк ции, спе ци ја ли зи ра ни па то-
ло зи, ка ко и на до бри от хи рур шки и 
ане сте зи о ло шки тим. Во сво ја та ра-
бо та, на хи рур зи те им стои на рас по-
ла га ње скал пе лот „harmonic“, а ве ќе 
по ве ќе го ди ни го ко ри стат спе ци јал-
но ди зај ни ра ни от за ва кви опе ра ции 
ин стру мен тот „liga sure small jaw“, кој 
овоз мо жу ва мно гу пре циз на ра бо та 
и мал ку комп ли ка ции.

Карциномитенаштитната
жлездаглавноимаатдобра

прогнозааконавремеипра
вилносетретираат,освен

анапластичнитекарциномикои
се,засреќа,многуретки

Проф.дрАндрејаАрсовски,
тораковаскуларенхирург

ТУМОРИ
наштитната
жлезда
Штитнатажлездаеисклучителноважнажлездасовна
трешнолачење.Нејзинитехормонивлијаатнаскоро
ситеклеткивоорганизмот.Тааимавлијаниеврз
многубројнитепроцесивоорганизмотивлијае
врзтелесниотраст,менталниотразвој,репро
дукцијата,врзмногуметаболнииоксидативни
процеси,миелинизацијата,термогенезата...
Функцијатанаштитнатажлезда,објаснува
проф.дрАндрејаАрсовски,торакова
скуларенхирург,епокомплекснаод
функциитенадругитеендокрини
организатоаштодејствотона
тироиднитехормониимаат
различниефектина
различниткива



38 РЕВИТА | март 2016 март 2016 | РЕВИТА 39 

1. Не се ко гаш мо же те да ја по чув-
ству ва те гру тка та во дој ка та. Ма мо-
гра фот овоз мо жу ва да се де те кти ра 
гру тка до две го ди ни пред да мо же да 
се по чув ству ва на до пир

2. Ра на та ди јаг но за на ра кот на 
дој ка зна чи и по го ле ма шан са за из-
ле ку ва ње

3. Ма мо гра фи ја та е бр за про це ду-
ра ко ја не од зе ма по ве ќе од 20 ми-
ну ти

4. Прег ле дот е без бо лен и не пре-
диз ви ку ва не у доб ност

5. Иа ко по ве ќе то же ни сме та ат де-
ка Х-зра ци те се по тен ци јал ни пре диз-
ви ку ва чи на рак, со вре ме ни те апа-
ра ти за ма мо гра фи ја овоз мо жу ва-
ат без бе ден прег лед, без не са ка ни 
ефе кти

6. Ма мо гра фи ја та е пре по рач ли-
ва ди јаг но стич ка про це ду ра за же ни 
со фа ми ли јар на исто ри ја на рак на 

дој ка (мај ка, ба ба, се стра, те тка), од-
нос но за же ни кои се но си те ли на му-
ти ран ген БРЦА1/БРЦА2

7. Ма мо граф ски от прег лед тре ба 
да го на пра ват и си те же ни кои при-
ма ле или при ма ат хор мон ска те ра пи-
ја во ле ку ва ње на сте ри ли тет и слич-
ни ги не ко ло шки за бо лу ва ња

8. Во зра ста вли јае на ин ци ден ца-
та за по ја ва на рак на дој ка. Спо ред 
тоа, пр ви от ма мо грф ски прег лед се-
ко ја же на тре ба да го на пра ви по ме-

ѓу 35-та и 40-та го ди на од жи во тот, на 
се кои две го ди ни. Прег ле дот тре ба да 
се пра ви и кај же ни кои не чув ству ва-
ат ни ка кви симп то ми

9. Сту ди и те по ка жа ле де ка ма мо-
гра фот е единс твен до се га шен ме тод 
за ра но откри ва ње на рак на дој ка кој 
мо же да спа си жи вот

10. Би де те при мер. До кол ку пра-
ви те ре дов ни ма мо граф ски прег ле-
ди, же ни те око лу вас ќе се охра брат 
да го сто рат исто то
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Ра кот на пан кре ас се ка ра кте-
ри зи ра со брз и агре си вен 
по раст на ту мо рот, со ши ре-
ње кон најб ли ски те ор га ни и 

кон лимф ни те јаз ли и со соз да ва ње на 
да леч ни ме та ста зи. Ри зи кот од по ја-
ва на бо ле ста рас те со во зра ста и ре-
тко се ја ву ва кај пом ла ди од 30 го ди-
ни. Д-р Лил ја на Тев дов ска, ин тер нис-
тка во „Ре-Ме ди ка“, ве ли де ка ра кот 
на пан кре ас во ра на та фа за не пре-
диз ви ку ва симп то ми и де ка ток му по-
ра ди асимп то мат ски от по че ток на бо-
ле ста, по го ле ми от број слу чаи во вре-
ме на ди јаг но сти ци ра ње то се ве ќе во 
на пред нат ста ди ум. От та му про из ле-
гу ва фа ктот де ка пре жи ву ва ње то над 
пет го ди ни со оваа бо лест е по ма ло 
од 20 от сто.

По ра ди тоа, сме та до ктор ка та, нај-
го лем ак цент, ме ѓу дру го то, тре ба да 
се да де на ри зик-фа кто ри те за по ја ва 
на оваа бо лест.

БРОЈОТ НА РИЗИК-ФАКТОРИ 
НЕ Е ПРЕСУДЕН

Ри зик-фа кто ри те мо же ме да ги по-
де ли ме во две гру пи - ег зо ге ни фа кто-
ри (над во реш ни), на кои мо же да се 
вли јае и ен до ге ни фа кто ри, кои не мо-
же ме да ги про ме ни ме.

- По сто е ње то на еден или по ве ќе ри-
зик-фа кто ри не зна чи по пра ви ло по-
ја ва на бо ле ста. Има па ци ен ти кај кои 
на ста нал пан кре а ти чен ту мор, а има-
ле мал ку или во оп што не би ле из ло же-
ни на ри зик-фа кто ри те - об јас ну ва д-р 
Тев дов ска. Во струч на та јав ност се на-
ве ду ва ат по ве ќе фа кто ри кои мо жат 
да го зго ле мат ри зи кот од по ја ва на 
ра кот на пан кре а сот, од кои по ве ќе то 
се од не су ва ат на кар ци но мот на ег зо-
кри ни от дел на пан кре а сот. 

НА ШТО МОЖЕМЕ ДА ВЛИЈАЕМЕ

По сто јат ри зик-фа кто ри на кои мо же 
да се вли јае. Тоа се пу ше ње то, де бе-
ли на та и из ло жу ва ње то на штет ни ма-

те рии. Пу ше ње то е еден од нај важ ни-
те ри зик-фа кто ри за кар ци ном на пан-
кре а сот. Ри зи кот за до би ва ње кар ци-
ном на пан кре а сот е два па ти по го лем 
кај пу ша чи те во од нос на не пу ша чи те. 
Се сме та де ка со пу ше ње то се вне су-
ва ат не кои кан це ро ге ни ма те рии од 
ча дот на ци га ри те кои пре ку цир ку ла-
ци ја та штет но вли ја ат на пан кре ас ни-
те кле тки. Око лу 20-30 от сто од бол ни-
те од рак на ег зо кри ни от пан кре ас би-
ле пу ша чи.

Пре ку мер на та те лес на те жи на ка ко 
фа ктор, исто та ка, има уло га во по ја ва-
та на кар ци ном на пан кре а сот, би деј-
ќи лу ѓе то со пре ку мер на те жи на има ат 
око лу 20 от сто по го ле ма ве ро јат ност 
за по ја ва на оваа бо лест. 

Из ло жу ва ње то на штет ни ма те рии 
ка ко пе сти ци ди, бои и хе ми ка лии, што 
се ко ри стат во ме тал на та ин ду стри ја, 
мо же да го зго ле ми ри зи кот од раз вој 
на кар ци ном на пан кре а сот. 

НА ШТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ВЛИЈАЕ
 
По сто јат и ри зик-фа кто ри за по ја ва 

на оваа бо лест на кои не мо же да се 
вли јае. Тоа се: во зраст, пол, рас а, ге-
нет ски син дром, ди ја бе тес...

Во зраст - Спо ред д-р Тев дов ска, ри-
зи кот за раз вој на кар ци ном на пан-
кре а сот рас те со во зра ста. Нај го лем 
број па ци ен ти се по ста ри од 45 го ди-
ни, а око лу две тре ти ни има ат нај мал-
ку 65 го ди ни.

Пол - Кај ма шки от пол овој рак е око-
лу 30 от сто по при су тен откол ку кај же-
ни те. Го лем број тол ку ва ња ве лат де-
ка ба рем во из вес на ме ра е ре зул тат 
на фа ктот де ка по го ле ми от број пу ша-
чи и ко рис ни ци на ал ко хол се од ма-
шки пол. 

Ра са - „Се сме та де ка Афро а ме ри-
кан ци те се со зго ле мен ри зик од по-
ја ва на кар ци ном на пан кре ас во од-
нос на бел ци те. При чи ни те за ва ква та 
ста ти сти ка не се раз јас не ти, но факт е 
де ка и про цен тот на дру ги те фа кто ри 
на ри зик, ка ко ди ја бе те сот, пу ше ње то 
и ви шо кот ки ло гра ми во оваа гру па е 
по ви сок”, ве ли д-р Тев дов ска.

Фа ми ли јар на исто ри ја - За бе ле жа-
но е де ка кар ци но мот на пан кре ас по-
че сто се ја ву ва во не кои фа ми лии. Кај 
не кои од тие фа ми лии ви со ки от ри зик 
се дол жи на не кој нас ле ден син дром. 
Кај дру ги, пак, ге нот кој би ус ло вил зго-
ле мен ри зик не е поз нат. 

Ге нет ски син дро ми - Нас лед ни те 
про ме ни (му та ции) на ге ни те мо жат 
да би дат пре не се ни од ро ди тел на де-
те. Око лу 10 от сто од кар ци но ми те на 
пан кре ас мо жат да се по вр зат со не-
кои ге нет ски син дро ми (фа ми ли ја рен 
хро ни чен пан кре а ти тис, не вро ен до-
кри ни ту мо ри).

Ше ќер на бо лест - Кар ци но мот на 

пан кре ас е во одре ден со од нос со ше-
ќер на та бо лест. Ка ко фа ктор на ри зик, 
ве ли на ша та со го вор нич ка, се сме та 
ди ја бе тес тип 2, кој, пак, нај че сто поч-
ну ва кај во зрас ни те и че сто е по вр зан 
со де бе ли на та. Ди ја бе те сот од тип 1 
не е до ка жа но де ка е ва жен ри зик-фа-
ктор. Бол ни те од рак на пан кре а сот че-
сто раз ви ва ат и ди ја бе тес.

Хро ни чен пан кре а ти тис - Тоа е со-
стој ба на хро нич но вос па ле ние на 
пан кре а сот и, осо бе но кај пу ша чи те, 
че сто се по вр зу ва со зго ле мен ри зик 
од раз вој на рак на пан кре а сот, но са-
мо кај еден дел од па ци ен ти те, а не 
ка ко пра ви ло. Мал број, пак, хро нич-
ни пан кре а ти ти на ста ну ва ат ка ко пос-
ле ди ца на нас лед на та му та ци ја на ге-
ни те. 

Цр но дроб на ци ро за - Ци ро за та на 
цр ни от дроб е хро нич на фи броз на 
пре о браз ба на цр ни от дроб ка ко ре-
зул тат на оште ту ва ње, глав но од пи е-
ње ал ко хол или по ра ди хе па ти тис. Па-
ци ен ти те со цр но дроб на ци ро за има-
ат и зго ле мен ри зик од по ја ва на рак 
на пан кре а сот.

Проб ле ми со же луд ни кот - Га стри ти-

сот и ул кус на та бо лест на же луд ни кот, 
по вр за ни со хе ли ко ба ктер пи ло ри ин-
фек ци ја, ка ко и зго ле ме но ла че ње на 
же лу доч на ки се ли на, исто та ка се ри-
зик-фа кто ри за по ја ва на рак на пан-
кре а сот.

СИМПТОМИ ВО РАНА 
И ВО ПООДМИНАТА ФАЗА

Симп то ми те што се по ја ву ва ат во 
ра ни от ста ди ум на бо ле ста се нес пе-
ци фич ни и се при пи шу ва ат на ши ро-
ка па ле та на бо ле сти и со стој би. Спо-
ред д-р Тев дов ска, та кви се чув ство то 
на на ду е ност на сто ма кот по ја де ње, 
чув ство то на не при јат ност во аб до ме-
нот, мач ни на, ано ре кси ја, сла бе е ње...

Симп то ми те кои се пос пе ци фич ни 
за за бо лу ва ње то се по ја ву ва ат нај-
че сто ко га ту мо рот ќе по рас не. Та кви 
се бол ка во сто ма кот, по вра ќа ње и 
по жол ту ва ње. „При ма рен симп том е 
бол ка во гор ни от дел на сто ма кот, со 
ши ре ње кон гр бот. Во те кот на бо ле-
ста до а ѓа до на ма лу ва ње на апе ти-
тот и на ма лу ва ње на те лес на та те жи-
на. Кај 50 от сто од слу ча и те, во за-

вис ност од ло ка ци ја та на ту мо рот, се 
ја ву ва жол ти ло на ко жа та и на бел ки-
те од очи те“, об јас ну ва на ша та со го-
вор нич ка.

По ја ва та на жол ти ца, што не е прос-
ле де на со бол ка, мо же да би де прв и 
гла вен симп том за по че ток на ис пи-
ту ва ња та. 

ДИЈАГНОСТИЦИРАЊЕ И ЛЕКУВАЊЕ

Ехо то мо гра фи ја та на аб до ме нот и 
комп ју тер ска та то мо гра фи ја, ка ко и 
по ра стот на не кои ту мор-мар ке ри се 
важ ни ис ле ду ва ња кои мо жат да во дат 
кон пра вил на ди јаг но за на бо ле ста. 
Ен до скоп ска та ре тро град на хо лан ги-
о пан кре а то гра фи ја (ЕРЦП) овоз мо жу-
ва ви зу е ли за ци ја, а за ед но со пан кре-
а тич на та би оп си ја и со хи сто ло шка та 
ве ри фи ка ци ја при до не су ва за по твр-
ду ва ње на ди јаг но за та. 

Ле ку ва ње то за ви си од фа за та во ко-
ја се на о ѓа бо ле ста. Во ра на фа за, ко-
га ту мо рот е ло ка ли зи ран са мо на пан-
кре а сот, се пра ви хи рур шки за фат. По-
на пред на ти те ста ди у ми под ле жат и на 
хе мо те ра пи ја и на ра ди о те ра пи ја. 
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Де нес не по стои чо век со сто-
про цент на си ме три ја на те ло-
то, од нос но без не ка ков де-
фор ми тет. Ста ти стич ки, над 

80 от сто од свет ска та по пу ла ци ја има 
де фор ми те ти од ти пот на ско ли о за или 
ки фо за, на ва ле ност на те ло то кон на-
пред или стра нич но, а по ве ќе од де ве-
де сет от сто од лу ѓе то има ат не ка ков де-
фор ми тет или ано ма ли ја ка ко по ви со-
ко или изро ти ра но ед но ра ме или колк. 
По ра ди нив, со те кот на вре ме то до а-
ѓа до по се ри оз ни за бо лу ва ња ка ко ди-
ско па ти ја, спон ди ло за, ар тро за, ди скус 
хер ни ја, де ге не ра тив ни про це си на 
прш ле ни те и на згло бо ви те...

ДИГИТАЛНО СНИМАЊЕ 

Љу бо мир Или ев ски, осте о пат во „Ре-
Ме ди ка“, об јас ну ва де ка ГПС прет ста-
ву ва ди ги тал но сни ма ње на др же ње-
то на те ло то во сло бод на по лож ба, при 
што соф твер ски се до би ва ат от ста пу ва-
ња та по оски и се одре ду ва ат де фор ми-
те ти те и ано ма ли и те на те ло то ка ко ско-
ли о за, ки фо за, по ви со ко или изро ти ра-
но ед но ра мо или колк во од нос на дру-
го то, на ва ле ност на гла ва та во од нос на 
те ло то, или, пак, це ло то те ло кон на пред 
или ла те рал но во од нос на гра ви та ци-
ска та (вер ти кал на) оска итн.

- Овие ди ги тал ни сним ки и до би е ни-
те па ра ме три на от ста пу ва ња по оски 
вед наш ни ука жу ва ат за ка ков вид де-
фор ми тет ста ну ва збор, од кој раз мер 
е тој и спо ред до би е ни те ре зул та ти се 
одре ду ва трет ма нот за нив на ко рек-
ци ја. Тре ба да се на пом ни де ка овие 
сним ки се за одре ду ва ње ини ци јал на 
ди јаг но за - ве ли Или ев ски. 

Пред но ста кај овие сни ма ња е тоа 
што се ди ги тал ни, од нос но не ма ра ди-
о а ктив но зра че ње. Тоа, ве ли Или ев ски, 
зна чи де ка мо жат да се пра ват во не-
о гра ни чен број, што овоз мо жу ва сле-
де ње на за креп ну ва ње то на па ци ен-
тот и спо ре ду ва ње на не го ва та со стој-
ба та по на пра ве ни одре ден број те ра-

ГПС-дигиталниснимки
нателотобеззрачење

пии со со стој ба та пред да се поч не со 
трет ма ни те.

Ова е осо бе но важ но за де ца та во 
раст, за тоа што кај нив овие про ме ни 
до а ѓа ат по бр зо и има по тре ба од по-
че ста про вер ка за да се одре ди по е-
фи кас на те ра пи ја - ве ли на ши от со го-
вор ник.

ОСТЕОПАТСКИ ТЕСТОВИ

Ко га со ГПС-сним ки те ќе се утвр дат 
одре де ни де фор ми те ти и ано ма лии, се 
пра ват и осте о пат ски те сто ви за да се 
одре дат евен ту ал ни те при чи ни за на-
ста ну ва ње на овие де фор ми те ти и по-
тоа тие осте о пат ски да се тре ти ра ат

за да се на пра ви нив на ко рек ци ја и 
да се по до бри нив на та мо бил ност.

Нај чест при чи ни тел за овие де фор-
ми те ти се бло ка ди те, или, пак, ди сфунк-
ци и те во пре де лот на кар ли ца та и ат ла-
сот т.е. пр ви от цер ви ка лен прш лен. Ди-
сфунк ци и те на ат ла сот и кар ли ца та ја 
на ру шу ва ат ста ти ка та на те ло то и ка ко 
пос ле ди ца на тоа те ло то се де фор ми ра 
и се ја ву ва ат де ге не ра тив ни и дру ги по-
се ри оз ни проб ле ми.

Ди сфунк ци ја та или бло ка да та на ат-
ла сот е прос ле де на со хро нич на гла во-
бол ка, ми гре ноз на бол ка, вр тог ла ви-
ца, де кон це тра ци ја и не ста бил ност и сл.

КОРЕКЦИИ

Ко рек ци и те се пра ват со осте о пат-
ски ко ре ктив ни трет ма ни на прш ле ни-
те и на згло бо ви те, со па сив ни веж би 
со (ЦПМ) кре вет за ко рек ци ја на ‘рбе-
тот, со ки не сио та пинг, со актив ни и па-
сив ни веж би, ка ко и со раз ни по ма га-
ла, кор се ти и сл.

- Од мај 2016 го ди на, во „Ре-Ме ди-
ка“ ко рек ци ја та на ат ла сот и на дру ги те 
прш ле ни ќе се пра ви со апа рат, со што 
ќе се зго ле ми ефи кас но ста при трет ма-
ни те и по бр зо ќе се от стра ну ва ат де-
фор ми те ти те и бол ки те кај па ци ен ти те 
- нај а ву ва Или ев ски.

ПредностакајГПСснима
њатанадеформитетина
телотокајчовекотетоа
штоседигитални,однос
нонемарадиоактивно
зрачење,штозначидека
можатдасеправатвоне
ограниченброј
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Де фор ми те ти те на ‘рбет ни от 
столб, вро де ни или соз да де-
ни во дет ска та, учи лиш на та и 
во пре ду чи лиш на та во зраст 

се се ри о зен здрав ствен проб лем, по-
е ди не чен и во си те де ло ви на оп штес-
тво то. Ако не се откри јат на вре ме и ако 
не се тре ти ра ат со од вет но мо же да до-
ве дат и до се ри оз ни ин ва ли ди те ти во 
по доц неж ни от жи вот.

Вре ме то по ми на то пред пер со нал-
ни те комп ју те ри, не со од вет но то се де-
ње и по лож ба та на те ло то на ча со ви те 
и над вор од нив, ка ко и учи лиш ни де-
но ви по ми на ти со ма ла фи зич ка актив-
ност се глав ни те еле мен ти за пре диз ви-
ку ва ње стек на ти функ ци о нал ни искри-
ву ва ња на ‘рбет ни от столб, поз на ти ка-
ко ско ли о зи - стра нич но искри ву ва ње 
и ки фо зи - гр ба вост.

Во откри ва ње то на овие со стој ба, се-
ка ко, глав на уло га игра ат си сте мат ски-
те здрав стве ни прег ле ди.

Ренд ген ски те ме то ди се глав ни ме-
ди цин ски ала тки за нив но откри ва ње 
и пла ни ра ње на ле ку ва ње то. Кон вен-
ци о нал на та, ди ги та ли зи ра на ренд ге но-
гра фи ја на ‘рбет ни от столб во две про-
ек ции е огра ни чен ме тод за се ле ктив-
на ана ли за на по е ди неч ни де ло ви од 
‘рбе тот.

Па но ра микс ди ги тал на та ренд ге но-
гра фи ја, пак, ме тод на из бор, прет ста-
ву ва сни ма ње на ‘рбе тот во це лост, при 
што ни е овоз мо же на не го ва це лос на 
ана ли за. 

Тоа е единс тве на ренд ген ска ме то-

да одо бре на од Свет ска та здрав стве-
на ор га ни за ци ја за при ме на во дет ска-
та во зраст при си сте мат ски прег ле ди.

Има ми ни мал ни до зи на зра че ње 
без ку му ла ти вен ефект. 

Ина ку, единс твен Па но ра микс ди ги-
та лен ренд ген во Ма ке до ни ја има во 
„Ре-Ме ди ка“. Овој си стем е функ ци о-
на лен во од де лот за ренд ген, ка ко дел 
од на ша та гри жа за ва ше то здрав је и 
за здрав је то на на ши те најм ла ди. 

Мо ра да се спо ме не де ка на вре ме-
но то откри ва ње на искри ву ва ње то на 
‘рбе тот е ос но вен пре дус лов за це лос-
на ус пеш на ко рек ци ја на функ ци о нал-
ни те ки фо-ско ли о тич ни про ме ни, до да-
ва ат од „Ре-Ме ди ка“.

За откри ва ње искри ве ни 
‘рбе ти на де ца та

РТГ- ПА НО РА МИКС

ЕдинственПанорамиксдигита
ленрендгенвоМакедонијаима

во„РеМедика“.Овојсистем
ефункционаленвоодделотза
рендген,какоделоднашата
грижазавашетоздравјеиза
здравјетонанашитенајмлади
Прим.дрБлагојаДаскалов,

радиодијагностичар

Ви стин ски лу ѓе на ви стин ско то 
ме сто е до бро поз натa фор му-
ла за ус пех. Во исто ри ја та на 
чо веш тво то се поз на ти ду ри и 

при ме ри на кралс тва и др жа ви што ба-
ра ле на чи ни за свој по дем и прос пе ри-
тет и по ви ку ва ле и ан га жи ра ле лу ѓе со го-
ле ми ве шти ни и зна е ња за да соз да дат 
ба за за раз вој на сво ја та на ци ја и др жа-
ва. Тоа е тој ис про бан ре цепт што ве ќе 
одам на го при ме ну ва Ме та лург, ан га жи-
рај ќи лу ѓе со иск лу чи тел но ви со ки зна е-
ња, ве шти ни, со по бед нич ки мен та ли тет 

и вол ја да се соз да де спорт ски и ра ко ме-
тен ин ку ба тор. Та ква та ши ро ка ба за на 
спор ти сти и ра ко ме та ри не са мо што ус-
пеш но ќе го прет ста ву ва сво јот клуб на 
на ци о нал но и ме ѓу на род но ни во, а дел 

од нив и ќе ја прет ста ву ва сво ја та зем ја, 
бо реј ќи се за бо и те и гр бот на сво ја та ре-
пре зен та ци ја, ту ку ќе ани ми ра и го лем 
број де ца и мла дин ци, соз да вај ќи здрав 
подм ла док и по ко ле ни ја.

Успешна
ракометнаидеја
сонационаленбелег

МЕ ТА ЛУРГ

ДоаѓањетонаЧерварвоСкопјебешереализацијана
идејасодлабокспортскиинационаленпредзнак,дасе
посеесеметонаквалитетенракомет,штоќестанепре
познатливбелегнаМакедонијавосветскирамкиина
клупскаинарепрезентативнаоснова
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От та му и до а ѓа ње то на Ли но Чер вар 
во Скоп је не бе ше слу чај но, ту ку ре зул-
тат на ед на иде ја што се ро ди одам на и 
се раз ви ва ше низ го ди ни те, иде ја со дла-
бок спорт ски и на ци о на лен предз нак, да 
се по сее се ме то на ква ли те тен ра ко мет, 
што ќе ста не пре поз нат лив бе лег на др-
жа ва та во европ ски и во свет ски рам ки.

Уште од са мо то до а ѓа ње на Ли но Чер-
вар, кој во Скоп је при стиг на ре чи си пред 
се дум го ди ни, по по ка на од сопс тве ни-
кот на клу бот, ток му со та ква бла го род на 
и оп штес тве но од го вор на ми си ја, Ме та-
лург за поч на те мел но да ја гра ди и ре а-
ли зи ра сво ја та раз вој на стра те ги ја. Врв-
ни от свет ски тре нер во про е ктот на Ме та-
лург пре поз на на ци о на лен спорт ски ге-
не ра тор и мож ност за соз да ва ње си лен 
про фе си о на лен по гон, по при ме рот на 
свет ски те спорт ски ги ган ти. За таа цел 
уште од пр ви от ден се соз да ваа пре дус-
ло ви за ос тва ру ва ње на цел та, а она што 
прет ста ву ва по себ на гор дост е соз да ва-
ње то мла ди ра ко ме та ри, кои ве ќе из ле-
гу ва ат и се по твр ду ва ат на го ле ма та ра-
ко мет на сце на.

- По шест и пол се зо ни по ми на ти во 
Ме та лург, ко га ќе се оби дам да го ана-
ли зи рам па тот што сме го по ми на ле, јас 
би го оце нил Ме та лург ка ко еден фе но-
мен. Има ме 25 шко ли под наш над зор 
во 13 гра да во Ма ке до ни ја и има ме ре-
чи си 2.000 де ца во тре на жен про цес. Кој 
би мо жел да се по фа ли со не што слич-
но во све тот на ра ко ме тот? Иа ко не ма-
ме ус ло ви за ра бо та ка кви што има ат на-
ши те „со се ди“, иа ко тре не ри те што ра бо-

тат во на ши те шко ли има ат мно гу по ма-
ла пла та од нив ни те, ние има ме ви зи ја, 
цел и стра те ги ја ка де са ка ме да стиг не-
ме и што са ка ме да по стиг не ме. Крај на-
та цел ни е еден ден да има ме еки па со-
ста ве на иск лу чи во од на ши ма ке дон ски 
игра чи од прв до пос ле ден. Мо мен тал но 
во на ша та еки па 85 про цен ти од игра чи-
те се ма ке дон ски. Тоа е тоа што нѐ вле-
че на пред. След на та го ди на ќе би де на-
ша ше ста се зо на во Ли га та на шам пи-
о ни те, а мно гу бр зо ќе дој де и де нот ко-
га во ра ко мет на Евро па ќе из ле зе ме со 
комп лет но ма ке дон ски про из вод. Тоа е 
тој ден за кој си те ра бо ти ме и со не тр пе-
ние го че кам - истак на тре не рот на Ме-
та лург Ли но Чер вар.

По че то ци те на соз да вач ки от кон цепт на 
Ме та лург да ти ра ат уште од 2003 го ди на, 
ко га прв пат е фор ми ра на шко ла та за ра-
ко мет под ра ко водс тво на То ни Ри сте ски, 
по ра не шен ра ко ме тар, а се га ди ре ктор 
на ра ко мет на та ака де ми ја „Ме та лург“. 

- За овие три на е сет го ди ни ус пе ав ме да 
фор ми ра ме ед на од нај ши ро ки те мре-
жи на сопс тве ни шко ли во Евро па. Има-
ме 25 шко ли во 13 гра да во Ма ке до-
ни ја, во кои тре ни ра ат око лу 2000 де-
ца. Има ме сво ја сопс тве на ли га во ко-
ја учес тву ва ат 50 еки пи од шко ли те низ 
Ма ке до ни ја. Шко лу ва ме и про ду ци ра-
ме ра ко ме та ри, ре пре зен та тив ци, ид-
ни шам пи о ни и со нај го ле мо за до волс-
тво мо жам да истак нам де ка соз да ва-
ме лич но сти со ка ра ктер, со ви со ки мо-
рал ни и етич ки ка ра кте ри сти ки, со ци-
ја ли зи ра ни и оп штес тве но актив ни. Та-
ка ја соз да ва ме ид ни на та на ма ке дон-
ски от ра ко мет, ја соз да ва ме и ид ни на-
та на на ши от Ме та лург, за кој во на ред-
ни от пер и од ќе на ста пу ва ат це ла пле ја-
да мла ди, та лен ти ра ни ра ко ме та ри про-
из вод на на ша та шко ла - ве ли Ри сте ски. 
По све те на та ра бо та со мла ди те ка те го-
рии ра ко ме та ри во рам ки те на Ме та лург 
ја пре поз наа и чел ни ци те на Ра ко мет на-
та фе де ра ци ја на Ма ке до ни ја (РФМ), кои 
на сво ја та пос лед на сед ни ца на управ ни-
от од бор, за се ле ктор и пред вод ник на 
ју ни о ри те, во ква ли фи ка ци и те за плас-
ман на ЕП 2016, го наз на чи ја Але ксан-
дар Јо виќ, а Ме та лург во до го вор со РФМ 
ја пре зе де гри жа та за под го то вка та на 
ре пре зен та ци ја та.

- Во си ту а ци ја ко га над 80 про цен ти 
од мла дин ски те ре пре зен та тив ци до а-
ѓа ат од Ме та лург, ка ко нај до бро ре ше-
ние е се ле ктор ска та и тре нер ска та функ-
ци ја да ги има ат тре не ри те што ра бо тат 
со тие ка те го рии во клу бот. Але ксан дар 
Јо виќ и Ни ко ла Мат ли ев ски и прет ход но 
ја имаа таа функ ци ја, а и Ме та лург ка-
ко клуб за ста на зад це ло куп на та гри жа 
и под др шка на ре пре зен та ци ја та во вр-
ска со тех нич ко-ор га ни за ци ски те актив-
но сти во до го вор со од го вор ни те од РФМ 
и со кон тро ла и над зор на ре пре зен та ци-
ја та од стра на на пр ви от тре нер на Ме-
та лург, Ли но Чер вар. Тоа е до каз плус 
за се ри оз но ста во при ста пот што ќе се 
има кон оваа ге не ра ци ја - ре че Жи вко 
Му ка е тов на сед ни ца та на УО на РФМ. 
По диг ну ва ње то на еден играч не е тол ку 
лес но и тре ба мно гу ра бо та за да се по-
стиг не по са ку ва на та цел.

- Жи ве е ме и ра бо ти ме за тој ден ко га 
ре зул та ти те од на ша та ра бо та ќе дој дат 
на ви де ли на. Са кам со нов елан, страст, 
жел ба и ен ту зи ја зам и со нов си стем, 
осо бе но со мла ди, по втор но да се из диг-
не ме. Ова е про цес, но ние не сме на по-
че ток. Зо што ја истак ну вам ра бо та та со 

Нашатаработапозитивно
јаоценииЕвропскатара
кометнафедерација,давај
ќинидиректнотоместово
групнатафазаодЛигатана
шампионите,аРФМгри
жатазајуниорскатарепре
зентацијамујадоделина
Металург

сво и те? За тоа што ус пе си те ос тва ре ни со 
свои игра чи има ат по го ле ма те жи на од 
ус пе си те со ку пе ни афир ми ра ни ѕвез ди 
- ка жу ва Чер вар.

 - Ан то нио Пе шев ски и Мар тин То мов-
ски на го лот, Жар ко Пе шев ски и Кон стан-
тин Пе тров - пи ке ри, Бо јан Ма џов ски и 
Да вор Па лев ски - ле ви кри ла, Ни ко ла Ко-
стев ски - дес но кри ло, Го ран Кр стев ски - 
цен тра лен бек, Фи лип Та лев ски, Мар ко 
Не лов ски и Фи лип Куз ма нов ски - ле ви бе-
ко ви и Мар тин Вел ков ски - де сен бек, се 
12 мла ди пр во тим ци на Ме та лург, со по 
19, 20, 21 или 22 го ди ни, кои се ид ни на та 
на ма ке дон ска та ра ко мет на ре пре зен-
та ци ја. Но тоа не е сѐ што има Ме та лург. 
На вра та та на пр ви от тим чу ка ат уште пет-
шест ка де ти што се дел од вто ра та еки-
па Ме та лург 2 - гор до истак на Чер вар. 
Плод на соз да вач ки от кон цепт на Ме та-
лург се се ни ор ски те ре пре зен та тив ци 
Де јан Ма на сков, Го це Ге ор ги ев ски, Сто-
јан че Сто и лов, Жар ко Пе шев ски, Ни ко-
ла Ко сте ски, Фи лип Та ле ски..., а исто та-
ка Ме та лург ка ко клуб има 80-про цент-
на за ста пе ност во пи о нер ска та, ка дет-
ска та и во мла дин ска та ре пре зен та ци ја 
на Ма ке до ни ја. Ра бо та та со мла ди те во 
Ме та лург ги по ка жа и сво и те пр ви ре зул-
та ти. По по ве ќе го диш на ап сти нен ци ја од 
европ ски те пр венс тва, ка дет ска та и мла-
дин ска та ре пре зен та ци ја ми на та та го ди-
на прв пат се по ја ви ја на са ми тот на нај-
до бри те мла ди ра ко ме та ри во Евро па, 
а пред вод ник на две те се лек ции бе ше 
мла ди от Фи лип Та ле ски (19).

- Ова што го пра ви Ме та лург за нас мла-
ди те игра чи е за поз дра ву ва ње. Бла го-
да ре ние на клуп ска та стра те ги ја на ши от 
клуб на пре ду ва и се из ди га со сопс тве-
ни си ли. Со 18 и 19 го ди ни до бив ме шан-
са да игра ме и со зре ва ме во нат пре ва-
ри те од ЛШ, што од ед на стра на е го лем 
то вар за нас, а од дру га стра на е и сре-

ќа, би деј ќи та ка се стек ну ва ме со зна-
чај но искус тво и пред ност пред на ши те 
врс ни ци од дру ги те клу бо ви, кои игра ат 
во мла дин ски те еки пи. Се на де вам де-
ка Ме та лург ќе про дол жи да ја спро ве ду-
ва оваа соз да вач ка стра те ги ја и де ка за 
мно гу кра ток пер и од ќе го вра ти ме Ме-
та лург на ста ри те па те ки - ве ли Та ле ски. 
Нај го ле ма та под др шка во ре а ли за ци ја та 
на сво јот соз да вач ки кон цепт, Ме та лург 
ја до би ва од сво јот сопс тве ник.

- По втор но ќе го спо ме нам име то на 
гос по ди нот Мин чо Јор да нов, кој упор но 
нѐ хра бри да про дол жи ме по овој пат и 
мо жам да ка жам де ка ми е дра го што 
ни ја да ва таа под др шка. Овој кон цепт 
е мно гу бла го ро ден, не са мо за нас ка-
ко мла ди ту ку и за на ши те најб ли ски и 
ве ту ва ид ни на и за на ши те се мејс тва и 

по томс тво. Гле да те, де нес од 20 игра чи 
што ги има ме во клу бот и кои ни се на 
рас по ла га ње, 16 игра чи, или 80 про цен-
ти се со 19, 20, 21 и 22 го ди ни и мо жат 
мно гу да на пре ду ва ат. Тоа е цвр ста ба-
за. Тие ќе би дат ид ни ре пре зен та тив ци 
на Ма ке до ни ја. Не ма ве ро јат но да би-
дат ма ке дон ски ре пре зен та тив ци цел жи-
вот оние што се га има ат 36 го ди ни. Ние 
има ме нај ста ра ре пре зен та ци ја во све-
тот, тре та го ди на по ред. Ни кој во Ма ке-
до ни ја не мо же да се по фа ли де ка има 
ва ква стру кту ра. Тре ба мно гу да се ра-
бо ти и се ра бо ти. Кај нас ќе се ро дат нов 
Мир ку лов ски, нов Ла за ров. Не е тол ку 
лес но, тре ба уште мно гу да се ра бо ти, 
но на до бар пат сме - до да ва Чер вар. 
Бла го да ре ние на ба за та ра ко ме та ри 
што ја има ше во сво ја та шко ла, ми на-
та та го ди на Ме та лург ја пре бро ди нај ло-
ша та се зо на.

- Оста нав ме на но зе и до ка жав ме де-
ка сме клуб што не се пре да ва лес но и 
де ка има ме си ли да про дол жи ме по на-
та му. Таа на ша си ла, таа на ша по све те-
на ра бо та и соз да вач ки кон цепт ги пре-
поз на и по зи тив но ги оце ни Европ ска та 
ра ко мет на фе де ра ци ја, да вај ќи ни ди-
рект но то ме сто во груп на та фа за од Ли-
га та на шам пи о ни те, што е го ле мо приз-
на ние и го ле ма са ти сфак ци ја за нас ка-
ко клуб - истак на Чер вар, кој сме та де ка 
Ме та лург и в го ди на ќе би де дел од ра ко-
мет на та ели та на Евро па.
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Со ли тур ги ја и со за кро ју ва ње 
на ло зи те, про тка е но со нај-
пре фи нет из бор на му зи ка 
и врв ни ви на, ви нар ни ца та 

„Сто би“ тра ди ци о нал но и оваа го ди-
на го од бе ле жа де нот на за штит ни кот 
на ви но то и на ви на ри те - Све ти Три-
фун. По ве ќе од 1.000 го сти од биз нис-
се кто рот, вин ски ви те зи, вин ски со-
вет ни ци и по чи ту ва чи на со вр ше ни-
от вкус ужи ваа во на ста пот на „Љу бој-
на“, на гу дач ки от сек стет на Пла мен-
ка Трај ков ска, во тру бач ки те зву ци на 
Џам бо Агу шев, во се то ви те на ди џе-
јот Џон Ан то нио, и се ка ко, во ма ги ја-
та на ви на та на „Сто би“.

Од бе ле жу ва ње то на праз ни кот поч-
на со мо ли тва, осве ту ва ње и со за-
кро ју ва ње на ло зи те, про дол жи со на-
ста пи те на врв ни те му зич ки ими ња 
и за вр ши со де гу ста ци ја на но ви те 
пре ми ум-ви на на „Сто би“, про мо ви-
ра ни ла ни во де кем ври. За ви на та 
„ака ци ја“, „ау ра“, „акси ос“, „амин-
та“, „вер до“ и „ве ри тас“, нај до бри те 
поз на ва чи не се дво у меа да ка жат де-
ка го про ба ле „нај до бро то од нај до-
бро то“, соз да де но од струч ни от тим 
на ви нар ни ца та. 

Во„Стоби“имаатжелбаи
оваагодинадабидеуспеш
накакоиланската,бериќет
штогопосакааивогоди
нашнатамолитва

Традицијаиуметност
во„Стоби“иза

СветиТрифун

Во „Сто би“ има ат жел ба и оваа го-
ди на да би де ус пеш на ка ко и лан ска-
та, бе ри ќет што го по са каа и во го ди-
наш на та мо ли тва.

- Ми на та та го ди на до бив ме огро-
мен број пре по ра ки и по фал би од 
вин ски струч ња ци од ре но ми ра ни 
ме ди у ми ка ко „Ва шин гтон пост“, 
„Вол стрит жур нал“, од вин ски от со-
вет ник на кра ли ца та Ели за бе та итн. 
Бев ме на нај ста ри от вин ски нат пре-
вар во све тот, кој се одр жу ва во Сло-
ве ни ја и се вра тив ме со че ти ри злат-
ни ме да ли. Во ед но, го лем че кор на-
пред бе ше и про мо ци ја та на ви на та 
од пре ми ум-ли ни ја та кои во мо мен-
тов се наш нај си лен адут, та ка што 
се на де ва ме де ка Св. Три фун ќе про-
дол жи да нѐ шти ти и след на та го ди на 
- ре че Ана Јор да но ва, глав на вин ска 
уред нич ка во ви нар ни ца та. 

Мо дер но кон ци пи ра на та ма ке дон-
ска ви нар ни ца „Сто би“, со сво и те над 
22 раз лич ни ти па ви но рас пре де ле-
но во 4 ка те го рии - пре ми ум, елит, 
кла сик и тра ди ци о нал ни, е при сут на 
и на европ ски от и на аме ри кан ски-
от па зар.
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МаријаГеоргиевска,
инструкторкапопилатес

Пилатес-изатело
изаум

Пи ла те сот е ме тод на об ли ку-
ва ње на те ло то со ком би на-
ци ја на веж би за си ла и веж-
би за истег ну ва ње, при што 
умот ги кон тро ли ра му ску ли-
те. Про гра ма та се фо ку си-
ра врз цен трал ни те му ску ли 
што го ста би ли зи ра ат те ло то 
и се од су штин ско зна че ње за 
под др шка та на ’рбе тот. Кон-
крет но, ве ли Ма ри ја Ге ор ги-
ев ска, ин стру ктор ка за пи ла-
тес, веж би те ве учат на свес-
ност во ди ше ње то и др же ње-
то на те ло то, а ги за јак ну ва ат 
и му ску ли те на тор зо то

*Ин стру ктор ка та е 
об ле че на во мо де ли те 

на „Спорт М“

1. Обра чот го дви жи ме на го ре, над 
гла ва та, и го вра ќа ме на зад пред нас, 
а во исто вре ме но зе те ги спу шта те 
и ги кре ва ме на го ре до по зи ци ја под 
агол од 45 сте пе ни. Оваа веж ба е иде-
ал на за за тег ну ва ње на сто мач ни те 
му ску ли

2. За да го истег не ме те ло то, клек ну-
ва ме пот пи рај ќи се на пр сти и при тоа 
ги отво ра ме но зе те кол ку што мо же ме 
по ве ќе. По тоа го на вед ну ва ме гор ни от 
дел на те ло то на на пред и се пот пи ра ме 
на по дот со ла кти те на ра це те

3. Обра чот ни е над гла ва та и со 
две те ра це го сти ска ме и от пу шта ме. 
Та ка дејс тву ва ме на гр бот, кој ста ну ва 
поц врст и по ис пра вен

4. Со ед на но га по диг на та и ис пра-
ве на на го ре пра ви ме кра тки дви же ња 
го ре-до лу и исто вре ме но го сти ска ме 
зад ни кот. Оваа веж ба е од лич на за за-
јак ну ва ње на зад ни кот

1

4

2

3



ДИЈАГНОСТИЧКА 
МИКРОБИОЛОШКА 
ЛАБОРАТОРИЈА
Респираторен систем:

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

Урогенитален систем:

Кај жени: 
l урина
l брис од вулва, брис од  
вагина и цервикс за општа 
бактериолошка анализа
l одредување на при-
суство на хламидии, ми-
коплазми, уреоплазми и 
Тrichomonas vaginalis во 
соодветни гинеколошки 
материјали 
l одредување на при-
суство на листерии и бе-
та-хемолитичен стрепто-
кок од групата Б во текот 
на бременоста 

Кај мажи: 
l одредување на при-
суство на бактерии и 
квасници во урина и во 
сперма
l брис од препуциум 
l брис од гланс 
l уретра и материјал од 
простата 
l присуство на хлами-
дии, микоплазми и уреоп-
лазми во соодветни гине-
колошки материјали

Дигестивен тракт:

l брис од ректум 
l фецес за копрокултура 
l кандида во фецес 
l перианален и цело-
фански брис 
l фецес за паразити 
l отсуство или при-
суство на крв во фецес 
l одредување на при-
суство на Helicobacter 
pylori во фецес (знак на 
акутна инфекција предиз-
викана со оваа бактерија) 
l Rota и Adeno вируси 
во фецес 
l присуство или отсуство 
на токсинот А, токсинот Б и 
GDH на Clostridium difficile 
во фецес

Примероци 
од меките ткива:

l брис од кожа, акни, 
пустули 
l брис од рана, пунктат, 
аспират или некротично 
ткиво од рана и од гној
l зглобна или сино-
вијална течност 
l перикардна, плеврал-
на или перитонеална теч-
ност 
l ликвор

Имунолошки тестови:

l хепатитис А, Б и Ц 
l сида 
l TORCH - Toxoplasma 
IgG, IgM и AVIDITY, Rubeola 
IgG и IgM, Cytomegalovirus 
IgG, IgM и AVIDITY II, 
Epstein-Barr virus, Varicella-
Zoster вирус
l Rota и Adeno вируси 
l Helicobacter pylori IgG
l токсини на 
Clostridium difficile 

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

Микробиолошката 
лабораторија на 
ПЗУ „Ре-Медика“ 
директно учествува 
во дијагностиката, 
следењето и 
спречувањето на 
интрахоспиталните 
инфекции и појава 
на резистенција кон 
определени антибиотици 
(„VITEK 2 Compact 15“, 
BioMerieux, Франција).
Кај хоспитализираните 
болни може да се направи 
бактериолошка анализа 
на хемокултура со 
автоматизиран апарат 
за брза детекција на 
присуство на бактерии 
во крв „BacT/Alert 3D“, 
BioMerieux, Франција.

Имунолошките тестови се 
прават на апаратот „VIDAS “, 

BioMerieux, Франција.
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