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ГОДИНИ ПОСВЕТЕНИ
НА ВАШЕТО ЗДРАВЈЕ

Н

ашата визија на почетокот беше јасна - професионално и
квалитетно здравство по светски критериуми. Денеска, по 4
години, визијата стана реалност. Високите критериуми кои ги
поставивме, ги остваривме.
Изминативе години работевме напорно, а наградата ја добиваме секојдневно од задоволните пациенти, чија доверба ја издигна „Аџибадем Систина“ во врвна институција. Нивната доверба ја потврди
нејзината вредност и со тоа „Аџибадем Систина“ стана синоним за
најсовремена здравствена услуга во регионот!
Довербата на нашите пациенти за нас стана голема обврска, но и
инспирација да продолжиме да се издигнуваме, да вложуваме и да
одиме напред со двете најважни алки на современата медицина –
најнова медицинска технологија и врвен медицински кадар!
Денеска Клиничката болница „Аџибадем Систина“ е најголемата
приватна болница во регионот и е пример за успешна приказна во
здравствениот сектор. Нашите медицински услуги се според најсовремените протоколи во лекувањето на пациентите. Врвниот меди-

цински тим, користејќи го искуството со современи методи и техники, секојдневно се бори за животот.
„Аџибадем Систина“ како бренд во македонското здравство е синоним за доверба, сигурност и квалитет. Брои повеќе од 700 вработени, меѓу кои медицински тим од искусни професионалци, експерти
во својата област.
Со отворањето на Центарот за онкологија и радиотерапија „Аџибадем
Систина“ го затвори спектарот на здравствени услуги, па сега можеме да ги згрижиме пациентите од сите заболувања.
Но, ние не застануваме тука и во иднина ќе се трудиме да го задржиме нивото на здравствена услуга кое ви го нудевме досега – ќе
продолжиме да се бориме и да го одржиме епитетот најдобра здравствена установа во земјава и регионот.
А вам, почитувани пациенти, ви благодариме за тоа што ни ја дадовте вашата доверба. Продолжуваме заедно до поголеми предизвици,
планови и успеси бидејќи
ЗА ЖИВОТОТ СЕ РАБОТИ.
Со почит,
Проф. д-р Љупчо Лековски
Медицински директор
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Д-р Андреј Петров

Дипломирал во 1995 година на
Медицинскиот факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје. Специјализација по дерматовенерологија завршил во 2000
година на истиот факултет. Магистрирал во 2002 година на Воената
медицинска академија во Белград.
Д-р Петров е дел од медицинскиот
тим во Клиничката болница „Аџибадем Систина“.

СОРАБОТНИЦИ

Проф. д-р Салис
Таџер

Дипломирал во 1978 година
на Медицинскиот факултет во
Љубљана, Словенија. Специјализација по кардио и торакална
хирургија завршил во 1993 година на Саклер-факултетот за
медицина при Универзитетот
„Тел Авив“. Супспецијализација
од областа на адултна хирургија
завршил на истиот факултет.
Проф. д-р Таџер е дел од медицинскиот тим во Клиничката
болница „Аџибадем Систина“.
М-Р Д-р Златко
Палчевски

Дипломирал 1994 година на
Медицинскиот факултет на
Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје. Специјализација по гинекологија и
акушерство завршил 2000
година на Медицинскиот
факултет во Скопје. Магистрирал во 2008 г. на истиот
факултет. Д-р Палчевски е
дел од медицинскиот тим во
Клиничката болница „Аџибадем Систина“.

Д-р Снежана Тимчева
Цветковска

Дипломирала во 1988 година на Медицинскиот факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје. Специјализација по гинекологија и акушерство
завршила во 1996 година на Медицинскиот факултет
во Скопје. Д-р Тимчева е дел од медицинскиот тим во
Клиничката болница „Аџибадем Систина“.

Д-р Славица
Кралева
Д-р Весна
Пљакоска

Дипломирала во 2004 година
на Медицинскиот факултет на
Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје. Специјализација по дерматовенерологија
завршила во 2010 година на
истиот факултет. Д-р Пљакоска
е дел од медицинскиот тим во
Клиничката болница „Аџибадем
Систина“.

Дипломирала во 1990 година на Медицинскиот факултет на Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје. Специјализација по
радиотерапија и онкологија
завршила во 1997 година на
Универзитетската клиника
Sart Tilman, во Лиеж, Белгија.
Д-р Кралева е дел од медицинскиот тим во Клиничката
болница „Аџибадем Систина“.
Д-р Миле Марин

Дипломирал во 1982 година на Стоматолошкиот факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.
Специјализација по стоматолошка
протетика завршил во 1987 година
на истиот факултет. Д-р Марин е дел
од медицинскиот тим во Клиничката
болница „Аџибадем Систина“.

Д-р Неда Трајковска

Дипломирала во 2004 година на Медицинскиот факултет на Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“ во Скопје. Специјализација по хирургија завршила во 2011
година на Медицинскиот факултет во
Скопје. Д-р Трајковска е дел од медицинскиот тим во Клиничката болница „Аџибадем Систина“.

Д-р Станка Танчева
Крстевска

Дипломирала во 2000 година на Медицинскиот факултет на Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“ во Скопје. Специјализација по педијатрија завршила во 2007 г.
на Медицинскиот факултет во Скопје. Д-р
Танчева е дел од медицинскиот тим во
Клиничката болница „Аџибадем Систина“.
Доц. д-р Никола Баџаков

Дипломирал во 1981 година на Медицинскиот факултет
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Специјализација по гинекологија и акушерство завршил во
1989 година на истиот факултет. Докторирал во 1999
година на Медицинскиот факултет во Скопје. Д-р Баџаков е дел од медицинскиот тим во Клиничката болница
„Аџибадем Систина“.
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Д-р Камелија
Бушљетиќ

Дипломирала во 1989 година на Медицинскиот факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.
Специјализација по интерна медицина
завршила во 1997 година на Медицинскиот факултет во Скопје. Супспецијализација по пулмологија завршила
во 2000, а магистрирала во 2002 на
истиот факултет. Д-р Бушљетиќ е дел
од медицинскиот тим во Клиничката
болница „Аџибадем Систина“.

СОРАБОТНИЦИ
Бојан Цаневски

Д-р Маја Чапова
Стојчевска

Во 2002 година завршил
средно медицинско училиште отсек физиотерапевт. Во 2010 г. завршил
курс за кинезитејпинг. Бил
дел од тренинг кампот за
рехабилитација на фудбалскиот клуб Интер и Матерсбург. 10 години е физиотерапевт на македонската
фудбалска репрезентација.
Бојан Цаневски е дел од
Одделот за физикална медицина и рехабилитација во Клиничката болница „Аџибадем Систина“.

Дипломирала во 1995 година на
Медицинскиот факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“
во Скопје. Специјализација по
радиодијагностика завршила во
2003 година на Медицинскиот
факултет во Скопје. Во 2013 година добила европска диплома
по дијагностика на дојка. Д-р Чапова е дел од медицинскиот тим
во Клиничката болница „Аџибадем
Систина“.

Прим. д-р Љупчо
Стојковски

Дипломирал во1985 год. на Медицинскиот факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“
во Скопје. Специјализација по
интерна медицина завршил во
1994 година на Медицинскиот
факултет во Скопје. Супспецијализација по нефрологија
завршил во 2006 година на истиот факултет. Д-р Стојковски
е дел од медицинскиот тим во
Клиничката болница „Аџибадем
Систина“.

Дипломирал во 1972 година на Медицинскиот факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.
Специјализација по интерна медицина завршил во
1979 година на Медицинскиот факултет во Скопје.
Супспецијализација по гастроентерохепатологија завршил во 1998 година на истиот факултет. Докторирал
во 1986 година на Медицинскиот факултет во Скопје.
Проф. д-р Василевски е дел од медицинскиот тим во
Клиничката болница „Аџибадем Систина“
Д-р Светлана
Крстевска
блажевска

Дипломирала во 1993 година
на Медицинскиот факултет
на Универзитетот „Св. Кирил
и Методиј“ во Скопје. Специјализација по педијатрија
завршила во 2003 година на
Медицинскиот факултет во
Скопје. Магистрирала во областа на детска кардиологија
во 2008 година на истиот факултет. Д-р Крстевска
е дел од медицинскиот тим во Клиничката болница
„Аџибадем Систина“.

Д-р Владимир Ортаков

Дипломирал во 1985 година на Медицинскиот факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.
Специјализација по невропсихијатрија завршил во 1993
година на Медицинскиот факултет во Скопје. Д-р Ортаков е дел од медицинскиот тим во Клиничката болница
„Аџибадем Систина“.

Анета Аневска
митревска

Д-р Слободан Дракулевски

Дипломирал 1984 година на Медицинскиот факултет на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Специјализација по гинекологија и акушерство завршил во 1992
година на Медицинскиот факултет во Скопје. Д-р Дракулевски е дел од медицинскиот тим и еден од основачите
на Клиничката болница „Аџибадем Систина“.

Дипломирала во 1998 година на Фармацевтскиот факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.
Поседува Европски сертификат за ембриологија (ESHRE). Анета Аневска е
дел од медицинскиот тим во Клиничката болница „Аџибадем Систина“.

Д-р Зоран Димовски

Дипломирал во 1981 година на Медицинскиот факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Специјализација
по физикална медицина и рехабилитација
завршил во 1991 година на истиот факултет. Д-р Димовски е дел од медицинскиот
тим во Клиничката болница „Аџибадем Систина“.
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Д-р Синиша Којиќ

Дипломирал во 1988 година на Медицинскиот факултет на Универзитетот во
Сараево. Специјализација по пластична
и реконструктивна хирургија завршил
во 1993 година на Воената медицинска академија во Белград. Магистрирал
1996 година на Медицинскиот факултет
во Белград, Р Србија. Д-р Синиша Којиќ
е стручен соработник во Клиничката
болница „Аџибадем Систина“.

Дипломирал во 1984 година на Медицинскиот факултет на Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Специјализација по педијатрија завршил
во 1991 година на истиот факултет.
Докторирал во 1998 година. Д-р
Сајковски е дел од медицинскиот тим
во Клиничката болница „Аџибадем
Систина“.
Д-р Маја Каличанин
Марковска

Д-р Даниел Петровски

Дипломирал во 1991 година на Медицинскиот
факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Специјализација по урологија
завршил 1997 година на истиот факултет. Магистрирал 2001 година на истиот факултет. Д-р
Петровски е дел од медицинскиот тим во Клиничката болница „Аџибадем Систина“.
Марина Стерјевска

Средно медицинско – отсек акушерки завршила во 1982 година. Во 1997 година завршила
едукација за кардиопулмонална и церебрална реанимацијана. Едукација за перинатална
заштита на новороденчиња, неонатална реанимација и едукатор за антенатална едукација
завршила во 2001 година во болницата Принц
Алфред во Сиднеј, Австралија. Марина Стерјевска е дел од одделот за неонатологија во Клиничката болница „Аџибадем Систина“.
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Дипломирала во 1994 година на Медицинскиот
факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Специјализација по ортопедија
завршила во 2002 година на Медицинскиот
факултет во Скопје. Д-р Каличанин е дел од
медицинскиот тим во Клиничката болница „Аџибадем Систина“.
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TEMA

Женско здравје

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ
ПРЕГЛЕДИ кои
секоја жена
мора да ги
наПрави

С

овремениот начин
на живот од жените наметна да бидат успешни на работното место, да
бидат грижливи мајки, добри
сопруги, а во нивното секојдневие неизбежен декор се домашните обврски. Со еден збор,
денешното темпо на живот
создаде „супержени“. Сепак, во
таа трка по успех и грижа
за семејството речиси многу малку наоѓаат време да се
посветат на себе и на своето
здравје. Почнуваат да чуствуваат главоболки, здравствени
тегоби но и покрај симптомите не се одлучуваат да побараат помош од лекар. Драги
дами, мора да се освестите и
да запомните дека редовните
превентивни прегледи може да
ви го спасат животот. Докторите од „Аџибадем Систина“
ве советуваат кои прегледи се
задолжителни за секоја жена.
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ПАП тест

Мамографија и ехо на дојки

Колку порано се открие канцерот на дојки, толку се
поголеми шансите за негово излекување. Секоја жена
или девојка на возраст над 25 години мора да прави
редовни ехо прегледи, а над 36-40 годишна возраст
еднаш годишно мамографски прегледи на дојка. „Мамограмите се ниски дози на х-зраци и можат да детектираат мали димензии на тумори, кои не можат да
се напипаат и немаат никакви симптоми. Но она што е
најважно е што овие тумори во голем процент може
да се излекуваат“, објаснува д-р Маја Чапова Стојчевска, специјалист по дојка.

Колоноскопија

Колоректалниот карцином сè повеќе зема замав. Она што е
загрижувачки е што се намалува и старосната граница, сè повеќе млади луѓе заболуваат од оваа подмолна болест. Најчесто
настанува од полипи, кои се развиваат во канцер.„ Колоноскопија е скрининг тест за карцином на дебелото црево. Се изведува со анестезија, така што пациентот не чувствува никакви
непријатности или болка. Се препорачува за сите жени на возраст над 50 години. Но доколку сте ризична група, односно во
семејството имате заболен од оваа болест, тогаш со скрининг
мора да почнете многу порано. Исто така, колоноскопија мора
да се направи веднаш доколку ги имате следниве симптоми:
појава на крв во столица, нередовно празнење, чувство на
недоиспразнетост“, објаснува проф. д-р Васко Василевски,
гастроентерохепатолог.

ПАП тестот е едноставен начин да го превенирате карциномот на
грлото на матка. Овој карцином е единствен за кој е познат причинителот, а тоа е ХПВ вирусот. „ За време на ПАП тестот се зема
примерок од грлото на матката кое понатаму се носи на лабораториска анализа. Доколку се утврди присуство на ХПВ, се прави
типизација за да се утврди за кој тип вирус се работи. Во зависност
од резултатот вашиот гинеколог ќе ви ги даде понатамошните насоки со цел да се превенира карциномот на грлото на матката“,
објаснува доц. д-р Никола Баџаков, гинеколог акушер.

Висок крвен притисок

Како што стареете расте ризикот од висок крвен притисок. Не само возраста туку и современиот начин на
живот надополнет со стресот се главна причина за хипертензија. „Високиот крвен притисок кај повеќето се
јавува без симптоми, но може да предизвика сериозни
проблеми како мозочен или срцев удар, но и оштетување на бубрезите. Доколку навреме се открие и се
почне со терапија, долгорочно ќе ги превенирате кардио-васкуларните заболувања, како и проблемите со
бубрезите“, објаснува д-р Љупчо Стојковски, интернист
нефролог.

Дерматолошки преглед

Меланомот е најопасниот тип карцином на кожата кој
на почетокот нема никакви симптоми. Ризикот од овој
карцином се зголемува како резултат на предолгото
изложување на сонце и ултравиолетови зраци. „Секоја
жена мора да прави редовна проверка на бенките и
да следи дали има промени во бојата, големината или
формата. Исто така, се препорачуваат и редовни дерматолошки прегледи со чија помош навреме ќе го
откриете и ќе го спречите развојот на меланомот“,
објаснува д-р Андреј Петров, дерматовенеролог.

Dexa скен

По менопауза жените губат дел од својата коскена маса. Како резултат на оваа состојба коските стануваат слаби и кршливи и при
најмал пад. „Остеопорозата може најлесно да се дијагностицира со Декса скен. Со помош на овој апарат се мери густината на коските,
а со тоа и нивната цврстина. Секоја жена над 50 години мора да прави редовен скрининг за остеопороза. На тој начин ќе ја превенира
болеста, а со тоа и скршениците кои бараат долг период на заздравување и рехабилитација. Кај жени со зголемен ризик од остеопороза (рана менопауза, слаби и тенки жени со светол тен, по лекување на карцином на дојка, хронична бубрежна инсуфициенција,
белодробни и гастроинтестинални заболувања) се препорачува многу порано да се почне со скрининг тестови“, објаснува д-р Маја
Каличанин Марковска, ортопед хирург.
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Како естрогенот влијае

И

ма денови кога се чувствувате женствено и привлечно, едноставно сте среќни без посебна причина. Но,
има и денови кога посакувате да излезете од сопствената кожа и сте подготвени да заплачете во секој момент. Тогаш велите дека ви „работат хормоните“. Но,
не сте далеку од вистината! Естрогенот е тесно поврзан со емоционалната состојба кај жените. Оваа промена во расположението
е особено карактеристична за време на предменструален синдром,
постнатална депресија и менопаузата. Според д-р Снежана Тимчева Цветковска, гинеколог акушер, естрогенот е честа причина за
нарушување на расположението кај жената.
Естрогенот и меструалниот циклус

Кога почнува пубертетот јајчниците почнуваат да ослободуваат
естроген во согласност со менструалниот циклус. Во првиот дел
од циклусот, сè до овулацијата, нивото на естроген расте и жените
се посмирени, добро расположени, концентрирани и женствени.
По овулацијата, пак, нивото на естроген опаѓа и расположението
кај жената може да се менува. За време на останатиот период од
месецот нивото на естроген постепено се зголемува и намалува.
Нормалното ниво на овој хормон варира во големи граници. Кај
една жена можат да се забележат големи разлики во различни
денови, или кај две жени во ист ден од циклусот.
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Естрогенот и
предменструалниот синдром
(PMS)

Општо познато е дека 90% од жените имаат непријатни симптоми непосредно пред менструалниот период. Доколку се работи за интензивни
промени, доволни за да влијаат врз квалитетот на
животот на жената, тогаш се работи за предменструален синдром (ПМС). Подуеност, отекување на
рацете или нозете и осетливост на дојките се вообичаените физички симптоми. Исто така, во овој
период жените можат да бидат премногу емотивни, депресивни, лути и раздразливи, или се вознемирени и социјално повлечени. 20 – 40 проценти
од жените може да имаат ПМС во одреден момент
од животот.
Естрогенот и
постпородилната депресија

Стравот, меланхолијата и незадоволството се чести појави кај жените веднаш по породување. Доколку овие промени не почнат да се намалуваат во

на

првите неколку дена по породувањето, туку нивниот интензитет се зголемува, тогаш станува збор
за постпородилна депресија. Стручните лица сметаат дека ова нарушување кај жените има голема
поврзаност со нивото на естроген.
Естрогенот и
климактериумот

Недостигот на естроген во овој период од животот
на една жена доведува до зголемување на ризикот
за кардиоваскуларни заболувања и појава на остеопороза. Од полесните телесни симптоми кои можат да се појават во овој период се непријатното
чувство на облевање со топла пот, ноќно потење,
вртоглавица, главоболка или болка во коските и
зглобовите. Додека од психичките симптоми се
забележуваат нервоза, раздразливост, несоница
или депресија.
Но, запомнете, естрогенот е хормон кој создава бури кај жената и ја зголемува ранливоста, но не треба да заборавите дека токму
овој хормон ја прави жената жена.

женските емоции
Хормоните и мозокот

Естрогенот има важна улога во расположението. Тој делува на
целото тело вклучувајќи ги и деловите на мозокот кои ги контролираат чувствата.

БиоБрен МГН-3
ПРИРОДА И НАУКА ВО ИДЕАЛЕН СПОЈ !!!

ОРИГИНАЛЕН ЈАПОНСКИ ПРОИЗВОД, арабиноксилан комплекс
добиен со разложување на оризови влакна со помош на ензими од
шитаке печурки. Финалниот производ не содржи
печурки - безбеден за луѓе алергични на печурки !

Некои од ефектите на естрогенот вклучуваат:
yy Зголемување на серотонин и бројот на рецептори на серотонин во мозокот
yy Промени при создавањето на ендорфини и нивните ефекти
(ензими во мозокот кои поттикнуваат чувство на среќа)
yy Заштита на нервите
Влијанието на естрогенот е многу комплексно. Затоа со точност не може да се предвиди како овие ефекти влијаат врз секоја жена. На пример, и покрај навидум позитивните ефекти на
естрогенот врз мозокот, расположението на жената најчесто
се подобрува по менопаузата, кога присуството на естроген е
незначително. Некои истражувања покажуваат дека одредени
жени се поранливи на нормалните естрогени промени во текот
на менструалниот циклус. Главната причина за нарушувањата
на расположението е бурата од хормони со која жените се соочуваат во репродуктивните години.
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Квалитетот и ефикасноста на БиоБрен-от е потврдена со повеќегодишни
испитувања на тројца врвни имунолози и направени повеќе од 30 базични и
клинички студии! Ја зголемува активноста на одбранбените клетки во организмот
(Т и Б лимфоцити, НК клетки, макрофаги и др.) БиоБрен-от е лесно апсорблив,
без ГМО, нетоксичен и погоден за долготрајна употреба

tel: 02/3110-951, mob: 071/39-93-83

contact@natura-plus.net

www.natura-plus.net
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Плодноста кај жените
е најголема во периодот
меѓу 20. и 28. година.
На возраст од 35
години, шансите на
жената да забремени
се преполовуваат, на
возраст од 45 години
природната стапка на
плодност во еден месец
изнесува околу 1%.

ЗАМРЗНУВАЊЕ НА ЈАЈЦЕ КЛЕТКИ

ГОЛЕМ ЧЕКОР НАПРЕД

З

амрзнувањето на јајце клетки, односно криопрезервацијата на ооцити, е релативно нова постапка во областа
на асистираните репродуктивни технологии. До скоро успешноста на преживување на јајце клетките по криопрезервација беше лимитирана. Јајце клетките имаат поголем
волумен на вода споредено со ембрионите. Поголемата застапеност
на водата во јајце клетките го зголемува формирањето на интерклеточни кристали во текот на процесот на замрзнување, што предизвикува дегенерација. Според ембриологот Анета Аневска Митревска,
со витрификација на јајце клетките се редуцира појавата на кристали,
се подобрува процесот на замрзнување и одмрзнување, што финално
влијае на степенот на бременост.
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Кога е започнато со замрзнување
на јајце клетки?

Замрзнувањето на јајце клетки најпрво е започнато кај млади жени
кои се на третман како хемотерапија или радиотерапија. Кај овие пациентки со замрзнување на јајце клетките се надминува ризикот од
оштетување на јајце клетките во текот на терапијата за канцер, со
што тие зачувуваат сопствен генетски материјал. На тој начин пациентката ја има истата репродуктивна дијагноза како и пред појавата на
болеста, односно како во моментот кога јајце клетките се замрзнати.

Што треба да се има предвид при
витрифицирање на јајце клетки?

Во однос на витрификацијата на јајце клетки кај пациентки заболени
од канцер треба да се имаат предвид неколку фактори:
yy возраст на пациентката
yy оваријална функција
yy фоликуларна резерва
Репродуктивната прогноза зависи од бројот на добиени јајце клетки
кои се успешно витрифицирани. Бременоста не може да биде гарантирана, но постои можност за бременост со помош на постапките на
асистирана репродукција.
Од кои фактори зависи плодноста
кај една жена?

Возраста е доминантен фактор. Плодноста кај жените е најголема во
периодот меѓу 20. и 28. година. На возраст од 35 години, шансите на
жената да забремени се преполовуваат, на возраст од 45 години природната стапка на плодност во еден месец изнесува околу 1%.
Со зголемување на возраста на пациентките се забележува:
yy намалување на просечниот број на добиени јајце клетки
yy намалување на процентот на имплантација на ембрионите
yy намалување на процентот на бременост
yy зголемување на одредени аномалии, како што е Дауновиот
синдром
yy зголемување на процентот на спонтани абортуси
Затоа жените со цел да го зачуваат својот потенцијал за плодност,
може да се одлучат на замрзнување на јајце клетките, во случај јајч-

ниците добро да функционираат. Со замрзнување на јајце клетките во
време на рана репродуктивна возраст може да се зачува фертилноста
и да се зголеми шансата за бременост во иднина.
Од што зависи успешноста
на постапката?

Успешноста на постапката зависи од неколку фактори:
yy возраст на пациентката кога замрзнувањето е извршено
yy квалитет и зрелост на јајце клетките
yy квалитет на јајце клетките при одмрзнување
yy квалитет на добиените ембриони, како и други фактори кои
влијаат на успешноста на ИВФ постапката, како на пример квалитетот на сперматозоидите
Степенот на преживеаност на јајце клетките е варијабилен, но според многу студии тој е висок и изнесува околу 90%. Степенот на успешност изнесува околу 30-40% по ембрио трансфер.
За кого е наменето замрзнувањето

Јајце клетките може да се замрзнат кај:
yy пациентки со канцер кај кои треба да се започне третман кој
може да предизвика оштетување на јајце клетките
yy пациентки со повторувачки операции на јајчниците, како на пример ендометриоза
yy пациентки кај кои е подобро да не се изврши ембрио трансферот
во истиот циклус во кој се добиени јајце клетките (кога постои
ризик од ОХСС оваријален хиперстимулациски синдром, развој на
полипи, хидросалпингс, отсуство на сперматозоиди)
yy пациентки со ризик од намалување на функцијата на јајчниците,
прематурна оваријална инсуфициенција, оваријални цисти
yy пациентки кои живеат во област со висока изложеност на пестициди и тешки метали
yy пациентки кои како воени припаднички ќе бидат изложени на
хемиско и биолошко оружје
yy млади жени кои сакаат да го пролонгираат мајчинството
yy жени кои во моментот немаат партнер
yy жени кои не сакаат да се грижат за биолошкиот часовник
Студиите покажале дека е препорачливо замрзнување на јајце клетките кај пациентки со дијагностициран канцер, додека, пак, младите
жени кои сакаат да го пролонгираат мајчинството мора да пристапат
со внимание и на сопствен ризик, со оглед на тоа дека јајце клетките
во процесот на одмрзнување може и да не преживеат или, пак, да не
се оплодат, односно да не дојде до успешна бременост.
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Карцином
на грло
на ма ка
превенција, причини и начин на лекување

Карциномот на грлото на
матката е еден од најчестите
малигни тумори кај жените.
Според Светската здравствена
организација, овој вид карцином
е втор најчест карцином по
распространетост, додека
петти по смртност. Доц. д-р
Никола Баџаков, гинеколог
акушер, објаснува дека доколку
се дијагностицира навреме, во
почетен стадиум, карциномот на
грлото на матката може да се
излечи.

ХПВ – причинител за
појава на карцином на
грлото на матката

ХПВ вирусот, или познат како хуман папилома вирус, е најчест причинител за појава
на карцином на грлото на матката. Постојат
над 100 типови ХПВ кои се пренесуваат
преку незаштитен сексуален однос, а некои од нив имаат висок ризик да предизвикаат карцином на грлото на матката.

В

о почетниот стадиум на развој на
карцином на грлото на матката
многу ретко се појавуваат првите
симптоми. Според доц. д-р Никола
Баџаков, знаците може да станат
поизразени со самиот развој на стадиумите
на канцерот:
yy невообичаен вагинален секрет
yy периодични вагинални крвавења
yy крвавења по менопаузата
yy крвавење или болка при сeксуален
однос
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„Доколку пациентката подолг период е инфицирана од овој вирус и не презема никаков третман, можна е промена на клетките
во цервиксот, кои може да предизвикаат
канцер. На светско ниво, над 90% од карциномите на грлото на матката се предизвикани токму од ХПВ инфекција“, објаснува
доц. д-р Никола Баџаков.
Тој додава дека лицата со ХПВ инфекција
најчесто не чувствуваат никакви симптоми.
Одредени видови од овој вирус може да
предизвикаат појава на генитални брадавици, но тие не се многу опасни и не предизвикуваат канцер.
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„Важно е да се знае дека
гениталните брадавици нема
да преминат во канцер, дури и
кога не се третираат. Високоризичните
типови на ХПВ можат да останат во телото
и подолг временски период без да предизвикаат симптоми. Овој вирус најчесто е
причинител и на канцер на вулвата, вагината, пенисот, но и во анусот и устата“,
објаснува доц. д-р Никола Баџаков. Други
состојби кои можат да ја зголемат можноста за добивање канцер на грлото на
матката се:
yy пушење цигари
yy повеќе бремености
yy употреба на апчиња за контрацепција
подолго време
yy пациентки кои се ХИВ позитивни или
имаат ослабен имунолошки систем
Рана детекција со ПАП тест

ПАП тестот може да ги детектира промените на грлото на матката уште во рана фаза.
„Се изведува со безболно земање брис од
грлото на матката каде може да се открие
присуство на абнормални клетки. На во-

зраст по 21 година жените треба да
прават ПАП тестови еднаш годишно, а во перидот од 30. до 65.
година жените, доколку
имаат уреден ПАП тест,
треба да прават контроли еднаш на две
години“, објаснува
доц. д-р Никола
Баџаков, кој додава дека редовни
контроли и консултации со гинеколог се
препорачуваат кај жените
кои се изложени на поголем ризик од заболување,
кои во семејството имале
заболен со карцином на грлото на матката.
Конизација

Д-р Никола Баџаков објаснува дека
доколку резултатите од ПАП тестот покажуваат мали абнормалности, потребни
се дополнителни испитувања.
„Ако во резултатите се пронајдат абнормални структури, тогаш се користи
колпоскопија или биопсија.
Колпоскопијата е една од
методите за прецизно поставување дијагноза со
директно набљудување
на лезиите при што грлото на матката може
да се зголеми од 6 до
40 пати. Со која се зема
мало парче од местото
каде има промени и се
праќа на испитување за поставување точна дијагноза.
Доколку има појава на претканцерогени клетки, истите се
отстрануваат со конизација“.

ХПВ вирусот, или познат
како хуман папилома вирус,
е најчест причинител за
појава на карцином на
грлото на матката.

Следниот чекор, според д-р Баџаков, е конизација со која се отстранува мал дел од
грлото на матката каде промените се видливи.
„Конизацијата му овозможува на патологот да ги утврди абнормалните клетки под
површината на епителот на грлото на матката“.

Фази на развој на
карциномот

Според доц. д-р Никола Баџаков, постојат
неколку фази на развој на карциномот:

Стадиум 0 кога карциномот ќе се најде
само на површината на грлото на матката.
Стадиум 1 кога карциномот не се проширил надвор од матката.
Стадиум 2 кога карциномот го зафаќа и
горниот дел од вагината.

Стадиум 3 карциномот се протега на долниот дел на матката и ја зафаќа карличната област
Стадиум 4 канцерот се проширил надвор
од карличната област до блиските органи.

Карцином на
грлото на матката и
забременување

Третманот на карциномот на грлото на
матката најчесто значи отстранување
на матката или јајчниците, со што нема
можност за бременост. Доц. д-р Баџаков посочува дека со навремено откривање на карциномот и по изведување
хируршки третман постои можност за
забременување. Според него, со процедурата трахелектомија се отстранува
грлото на матката и дел од вагината, но
матката останува непроменета и пациентката може да забремени.
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Хируршки третман

Во раните стадиуми на цервикалниот карцином, терапија на избор е
радикална хистеректомија (отстранување на матката со или без јајчниците, лимфните јазли во карлицата
и околното сврзно ткиво на грлото на
матката). „Во последната декада се применува минимално инванзивна хирургија,
лапароскопија и роботика со зачувување
на околните нерви околу матката за обезбедување на подобар квалитет на живот
по операцијата, без да се намали радикалноста“, објаснува доц. д-р Никола Баџаков.
Третман со
радиотерапија

Во раните стадиуми на
цервикалниот карцином,
терапија на избор е
радикална хистеректомија
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Радиотерапија значи користење на високо-енергетски Х зраци со цел да се уништат
канцерогените клетки во одредена област.
„Радиотерапијата може да се употреби и
по изведена хируршка интервенција за-
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ради целосно отстранување на канцерогени клетки. Заболените жени најчесто
користат комбиниран третман на зрачење
и хемотерапија“, објаснува доц. д-р Никола
Баџаков
Третман со
хемотерапија

Дел од третманот на канцерот на грлото на
матката, според д-р Баџаков, е и хемотерапијата, која има цел да ги уништи канцерогените клетки кои веќе го поминале цервиксот.
„Кога карциномот на грлото на матката
почнува да ги зафаќа и околните органи,
хемотерапијата може да биде единствената
опција за третман. Во зависност од специфичноста на лековите и нивната доза, несаканите ефекти кои можат да се појават се
следниве: замор, губење на косата, гадење,
повраќање или губење на апетитот“.

Тема

Женско здравје

Фиброцистични
промени на Дојките
Фиброцистичните промени на дојките се честа причина за појава на грутки
и болки во дојките кај жените. Најчесто се јавуваат на возраст меѓу 30 и 50
години. Според д-р Маја Чапова Стојчевска, специјалист радиолог, супспецијалист по дијагностика на дојка, фиброцистичните промени на дојките се честа
и безопасна појава.
20 •
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Месечен циклус и
промени на дојките

Пред меструалниот циклус голем број
жени чувствуваат промени во дојките. Тие
се манифестираат со отекување и зголемена осетливост на дојките, во склоп на
ПМС (предменструалниот синдром). Понекогаш може да дојде и до нагла појава на
грутки во градите кои по месечниот циклус
исчезнуваат или значајно се намалуваат.
Најчесто ваквите грутки претставуваат бенигни цисти во склоп на цистична мастопатија. Цистичната мастопатија е еволутивна
состојба која е типична во периодот меѓу
30 -50 год. од животот на жената . Таа не
претставува канцер ниту предзнак за појава на канцер.
Бројот и големината на цистите не ја менува дијагнозата цистична мастопатија, освен
што го менува нивото на субјективното
чувство за болна осетливост.
Хормонални промени

Болната чувствителност е најчест симптом
корелиран со дојките. Може да биде генерална или асоцирана со допир. Најчесто се
должи на дисбаланс на сексуалните хормони.
Во втората половина од менструалниот
циклус опаѓа нивото на естроген, се зголемува нивото на прогестерон, што предизвикува зголемена задршка на течност во

телото, вклучително понекогаш и најизразено во дојките. Ова кај жената предизвикува чувство на отеченост и болна осетливост.
Овие промени се поизразени особено во
периодот на перименопауза кога доаѓа до
драстичен пад на естрогенот.
Фиброцистичните промени во дојките се
резултат на овие хормонални промени кои
се случуваат во женското тело.
Мастопатијата се смета за еволутивна состојба низ која поминуваат дојките во процесот на стареење. Постојат две основни
форми на мастопатија; цистична, при што
бројот и димензијата на цистите присутни

Мастопатијатa
се смета за
еволутивна
состојба низ
која поминуваат
дојките во
процесот на
стареење.
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Превентивни прегледи

Самопрегледите на дојките треба да ги
правите во првата половина од меструалниот циклус, најдобро 2-3 дена по завршување на менструалното крвавење. Во
овој период дојките ја имаат својата реална структура без лажни грутки.
Доколку забележите какви било промени, веднаш јавете се на лекар.

во дојката нема значајност во однос на
појава на болест и фиброзна мастопатија каде доминира сврзно ткиво. Порано
мастопатијата беше класифицирана како
болест, неретко во старите учебници или
ако сте зачувале некои наоди постари од
30 год. ќе прочитате за фиброцистична болест на дојките.

Но, денес е јасно дека таа претставува
еволутивна состојба.
Најчесто структурата на дојките или формата на мастопатија која жената ќе ја
развие е генетски предиспонирана. Ќерката има слична структура на дојки како и
својата мајка.

Симптомите
исчезнуваат со
менструалниот циклус

Доколку имате фиброцистични гради,
симптомите ќе ги забележите точно пред
менструалниот циклус, а, најверојатно, ќе
се повлечат заедно со завршувањето на
циклусот.

предизвика воспаление од механичка
природа ( исто се случува и при траума на цистично ткиво). Оваа состојба
лесно се лекува со извлекување на
прекумерната течност од цистите со
обичен шприц и евентуално, ако е поизразено, со антибиотик.

Комбинацијата на овие 2 метода обезбедува поголема сензитивност – осетливост кон ризичните промени во дојките.

yy Исклучително ретко и во цистите
може да се развие малигна болест
(т.н. интрацистични карциноми, кои
претставуваат 0,1% од сите карциноми во дојката) . Тие многу лесно
се забележуваат, дури и кога се со
димензии од неколку мм, поради контрасноста во боите со кои на ултразвук се прикажува цистата наспроти
самиот тумор.

Начинот на живот и исхрана имаат исклучително влијание врз состојбата на
градите.

Секоја жена или девојка
на возраст над 25 години
препорачливо е да прави
редовни ехо прегледи еднаш
годишно.

Рестрикцијата на солена храна, газирани
пијалоци и кофеин, особено во периодот
пред менструалниот циклус, може во
целост да го елиминира ова непријатно
чувство.

yy Големината и бројот на цистите не го
зголемува ризикот за појава на болест, туку го зголемува чувството на
болна осетливост.
yy Присуството на големи и бројни цисти
понекогаш го отежнува прегледот
(тие можат да препокријат или маскираат некои помали ризични структури во својата непосредна близина).
Токму поради тоа жените со изразена
цистична мастопатија се советуваат
на почести ( 6 месечни) контроли.
yy Наглиот раст на цистите може да
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Секоја жена или девојка на возраст над 25
години препорачливо е да прави редовни
ехо прегледи еднаш годишно. Мамографијата се додава на овие прегледи меѓу
36-40 година во 2-годишни интервали во
зависност од личната и семејна историја,
како и од присуството на одредени ризик
фактори ( поголема и долготрајна употреба на хормонални препарати).
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Спортувањето, регулирана телесна тежина и контролирањето на нивото на стрес
го намалуваат ризикот за појава на болести на дојките.
Видот на храната која ја консумираме
може значајно да влијае на чувството на
болна осетливост во дојката.

Убавина
и здравје

Целулит

РЕОБЛИКУВАЈТЕ
ГО ВАШЕТО
ТЕЛО

Секоја пролет
голем број жени ги мачат истите дилеми кога ќе го
погледнат своето тело. Дали има
начин да се ослободат од целулитот
пред да ја облечат летната гардероба?
Целулитот е најголемиот непријател на
секоја жена, кошмар кој на кожата ѝ дава
дупчест и нерамен изглед обично во пределот на бутовите, стомакот и задникот.
Липосукција, мезотерапија, кавитација
и радиофреквентна терапија се
најефикасните методи за да се
ослободите од овој досаден непријател.
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К

ожата зафатена со целулит наликува на кора од портокал и може да се забележи кога кожата
ќе се собере. Најчесто се појавува кај жените, многу поретко кај мажите се јавува на бутовите,
задникот, стомакот, но и во горниот дел од рацете. Интересен е фактот дека целулитот може
да се појави дури и кај слабите луѓе поради лошата исхрана и лошиот начин на живот. Целулитот претставува збир на дегенеративни промени во поткожното масно ткиво-хиподерм.
Настанува под влијание на многу фактори, генетски, дејство на хормони, недоволен внес на вода, неправилна исхрана, недостиг на физичка активност. Поради комплексноста на самиот проблем, не постои
идеален третман на целулит, туку е неопходна комбинација на повеќе третмани. Следните методи не се
исклучуваат една со друга, односно честопати е неопходна комбинација на истите за добивање на посакуваните резултати. Стручниот тим од „Аџибадем Систина“ ви ги нуди следниве решенија:
Обликувајте го телото
со липосукција

Липосукцијата е најпопуларен метод за решавање
на проблемот со вишок килограми и масно ткиво.
Естетската хирургија може веднаш да го намали
и преобликува обликот на телото, доколку вие
не сте успеале да го добиете овој ефект со диета
или спортување. „Со помош на оваа метода се отстранува масното ткиво од телото. Интервенцијата
најчесто се прави на стомакот, надлактиците, бутовите, потколениците. Доколку и по интервенцијата
продолжите да ја одржувате вашата тежина во
нормални рамки, нема потреба од страв дека старите килограми ќе ви се вратат повторно“, советува д-р Синиша Којиќ, специјалист по пластична и
реконструктивна хирургија.
Мезотерапија – активни
супстанци за третман на
целулит

Мезотерапија е ефикасна медицинска метода која
се користи за да ги коригира најразличните недостатоци на лицето и телото. „Активни супстанци,
витамини, минерали или аминокиселини се состојки кои, според местото кое се третира, се вбризгуваат со убоди преку малите игли. Доколку во
коктелот се додадат и липолитици, суптанции кои
ги разложуваат масните келии, вишокот на масно
ткиво од стомакот, бутовите, задникот постепено
ќе исчезне“, објаснува д-р Весна Пљакоска, дерматовенеролог.
Ултразвучна кавитација за
подобар тонус и изглед на
вашето тело

Ултразвучна кавитација е безболен и ефикасен
третман за совршено обликување на телото. Несаканите масни наслаги се разградуваат и на природен начин се елиминираат од организмот. Се обликува телото, а истовремено се подобрува и тонусот
на кожата. Со само неколку третмани се постигну-

ваат посакуваните резултати. „Кавитацијата го користи ефектот на нискофреквентен ултразвук со
чие делување доаѓа до разградување на масните
клетки (липоцити), односно до пукање на нивната
мембрана и разлевање во меѓуклеточните простори. Под дејство на ензимите во организмот, мастите се разградуваат и по лимфен пат се елиминираат
од телото (на идентичен начин како и маснотиите
кои ги внесуваме со храната). Тоа што оваа метода ја прави супериорна над другите е можноста
за губење на масните клетки на директен начин“,
објаснува д-р Весна Пљакоска. Третманот е безболен и неинванзивен. Нема да морате да ги криете
деловите од телото каде се изведува кавитацијата
од едноставна причина што површината на кожата
по третманот останува недопрена. Кожата е мека
и нежна, нема модринки, болки, оток па може да
продолжите со секојдневните обврски. Најдобри
резултати се видливи на стомакот, внатрешните
страни на бутовите, колковите, колената и рацете.
По серија од 5 третмани доаѓа до намалување на
третираната област од 2 до 8 сантиметри во обем.
Резултатите се трајни доколку се одржува телесната тежина.
Радиофреквентна терапија
за подобра циркулација

Со радиофреквентна терапија доаѓа до контролирано загревање на ткивото кое се третира, што
предизвикува ,,оштетување“, на сврзното ткиво.
Оваа реакција стои во основа на сите третмани на загревање. „Со затоплување на ткивото се
постигнува контракција на постоечките колагени влакна, додека со ‘оштетување’ на сврзното
ткиво се поттикнува воспаление кое поттикнува
каскадна реакција на создавање нов колаген и
зајакнување на постоечкиот. Истовремено доаѓа до забрзување на циркулацијата и подобрена
оксигенација на ткивото на третираната регија.
Методата овозможува едноставност, комфорност,
а истовремено комплетно е безболна“, објаснува
д-р Весна Пљакоска.
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писмо

Кога на 22 години ќе се соочиш со смртта е навистина тешко, но кога повторно ќе се вратиш во животниот колосек ќе
сфатиш колку е животот прекрасен. Ќе
научиш поинаку да гледаш на нештата,
да се радуваш и на најмалите ситници, да
уживаш во секој нов ден.
На 9 јуни 2013 година имав тешка сообраќајна несреќа, по 18 часа имав среќа да
се најдам во Клиничката болница „Аџибадем Систина “.
‚
Имав скршен прeшлен и повреден рбетен мозок со комплетна парализа. Не
можев да ги движам нозете, ниту да ги
чувствувам. Ме оперираа и ми кажаа дека
не можат да предвидат дали и колку ќе заздравам, дека треба да помине време за да
може да се даде прогноза. Бев во паника и
страв дека повеќе нема да можам да одам.
Кога заминував од болница ветив дека на
првата контрола ќе застанам на нозе. По
напуштањето на болницата цели 6 недели
бев во постела. Но, верував во вас и се случи чудо. За кратко време повторно почнав
да ги контролирам нозете, да чувствувам
допир, да разликувам топло-ладно. За само
2 месеци и 14 дена застанав на патерици
благодарејќи на стручниот тим на „Аџибадем Систина“ и на моите доктори, проф.
д-р Јордан Савески и д-р Неда Трајковска.
На 6 септември 2013 година се случи
уште едно чудо, почнав да се движам без
патерици и без ничија помош. Овој ден вечно ќе го паметам. Го исполнив ветувањето
и во амбуланта влегов одејќи. Се сеќавам
на лицата на моите доктори и на нивната
збунетост, па огромно изненадување и искрена радост.
Ви благодарам за целосната посветеност и грижа околу мене. Вие успеавте да
ме спасите од најлошото, вечно да останам парализиран и врзан за инвалидска количка. Со вас добив втора шанса да живеам
и да уживам во благодетите на животот.
		  Вечно благодарен,
		  
Гранит Цанај
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Здравје
Бременост

Високоризична
бременост

ременоста е најубавиот дел од
животот на една жена. Трудницата во овој период треба нормално
да живее и да ги извршува своите
секојдневни обврски внимавајќи
на себе и на плодот што го носи. Но, секоја бременост не е истa, што значи дека кај некои може
да се јават компликации кај мајката, бебето или и
кај мајката и кај бебeто. За медицинските состојби и здравствени проблеми кои можат да доведат до високоризична бременост разговаравме
со гинекологот д-р Слободан Дракулевски.
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Кои се ризик фактори за појава на
високоризична бременост?

Кои состојби можат да доведат до
високоризична бременост?

Возраста на мајката е еден од најчестите фактори за појава на високоризична бременост. Во оваа група спаѓаат трудниците кои се
под 17-годишна возраст или трудниците над 35 години. Нивното
бебе е изложено на поголем ризик од компликации за разлика од
жените кои се во доцните тинејџерски години и во раните триесетти. Ризикот од спонтан абортус и генетски компликации се
зголемува кај жените кои имаат над 40 години.

Медицински состојби кои можат да предизвикаат компликации
во текот на бременоста се: висок крвен притисок, проблеми со
дишење, бубрезите, кардиоваскуларни заболувања, дијабетес, автоимуни болести, сексуално преносливи болести или хроничните
инфекции. Сите овие состојби можат да бидат потенцијални ризици за мајката или за фетусот. Фактори со висок ризик, исто така,
можат да бидат и историја на абортуси, проблеми со претходна-

Како да ги спречиме и излекуваме компликациите од
бременоста?

Секоја жена, дури и да нема здравствени проблеми, пред да забремени треба да го посети својот
гинеколог. Тој ќе ја испланира вашата бременост, ќе ве советува и информира како да се однесувате
за време на бременоста со цел да се спречат одредени ризици во овој период. Доколку планирате да
забремените и да имате здрава бременост, треба да ги почитувате следните препораки:
yy Да земате суплементи со фолна киселина пред и за време на бременоста
yy Внимавајте на исхраната и одржувајте нормална телесна тежина
yy Редовно вежбајте
yy Престанете да пушите
yy Внимавајте на алкохолот
yy Престанете да земате лекови кои претходно ви ги забранил докторот
yy Редовно одете на гинеколошки преглед
Ако вашата бременост се смета за високоризична, тогаш на Одделот за високоризична бременост
перинатологот заедно со тим на доктори ќе ви помогнат бременоста да ви помине без никакви компликации.
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та бременост или семејна историја на
генетски нарушувања. Доколку имате
некоја од овие медицински состојби,
пред да се одлучите за бременост неопходна ви е претходна консултација
со вашиот гинеколог.
Кои се најчести проблеми кај
високоризична бременост?

Меѓу најчестите проблеми кои можат да се појават се преeкламсија и гестациски дијабетес.
Преeкламсија е состојба која се јавува исклучиво во бременоста и резултира со висок крвен притисок, зголемено присуство на
протеини во урината и отоци. Доколку не се лекува и следи може
да биде фатална за мајката, но и за детето. Сепак, со правилен
третман најголем дел од жените кај кои се јавила прекламсија во
текот на бременоста донеле на свет здрави бебиња.
Гестацискиот дијабетес е тип на дијабетес кој се развива само
во текот на бременоста, но трудниците и покрај оваа состојба можат да имаат здрава бременост. Обично дијабетесот се повлекува
по породувањето. Некои трудници имаат зголемен ризик, но дел
од трудниците се изложени на зголемен ризик од појава на дијабетес тип 2.

Компликации од високоризичната бременост се следниве:
Предвремено породување започнува пред 37. гестациска недела од бременоста. Иако не може точно да се одреди кога жената ќе се породи, сепак, постојат одредени фактори кои влијаат
на предвремено породување. Најчесто станува збор за одредени
инфекции, скратено грло на матката или претходни бремености со
предвремено раѓање.
Бременоста со близнаци претставуваа ризик од предвремено
породување, појава на гестациски дијабетес или покачување на
крвниот притисок.
Placenta previa е состојба кога плацентата го покрива цервиксот. Може да предизвика крвавење, особено кога жената има
контракции. Дополнителен ризик има доколку плацентата не се
повлекува и го покрива грлото на матката во текот на целата бременост, па лекарот мора да ја заврши бременоста со царски рез во
интерес на мајката и бебето.
Фетални проблеми најчесто можат да се забележат на ултразвук. 2% до 3 % од бебињата имаат поголеми или помали морфолошки и развојни проблеми.

Инвестирајте во иднината на Вашето дете!
Матични клетки од папочна врвца,

премногу скапоцени
за да не бидат зачувани

Прва и најголема банка за матични клетки во Европа со
присуство во повеќе од 70 земји во светот
Официјално акредитирани како ткивна и органска банка,
носител на ISO, AABB, FAGG, GMP акредитации
MEDICAL EQUIPMENT CENTER
ISO 9001:2008 Certified

Одберете ги најдобрите!

A CRYO-SAVE PARTNER

Би-МЕК ДОО
Јуриј Гагарин 31Б, 1000 Скопје, Македонија
http://mk.cryo-save.com
E-mail: info@bimek.com.mk, mk@cryo-save.com
Тел./Факс +389 2 3296 990

30 •

Plus • Број 13

дежурен телефон
24/7
+389 71 389717

Повеќе од 250,000
зачувани примероци
се потврда
за довербата на
семејствата
во Cryo-Save

НОВОСТИ

НАСКОРО

Мобилна апликација

за здрави дојки
Раната дијагноза е најважна за успешно
лечење, а самопрегледите се пресудни за
рана детекција на некои промени настанати во дојката. Токму затоа ви ја предлагаме оваа мобилна апликација преку која
можете за многу кратко време да научите
како се прави правилен самопреглед на
дојки. Освен водичот за самопреглед, можете да го внесете и датумот на последниот преглед, па кога ќе дојде време за следен преглед апликацијата ќе ве потсети
што треба да направите.
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Совет
Доење

Доење на
близнаци

оењето е најдобриот начин за исхрана на бебињата. Меѓутоа, мајките често се во дилема дали имаат
доволно млеко да дојат две деца. Д-р Александар
Сајковски, специјалист педијатар и акушер Марина
Стерјевска, ве советуваат како да доите две или
повеќе бебиња во исто време, како да го поставите
бебето на вашата града и како да го доите бебето во комбинација со вештачка храна.
Кои се придобивките од мајчиното
млеко?

Мајчиното млеко е единствена и незаменлива природна храна за
доенчето, а доењето е единствен и незаменлив предуслов за негов правилен емотивен и физички развој. Ова млеко ги содржи
сите хранливи материи кои се потребни за правилен раст и развој
на бебето. Антителата содржани во мајчиното млеко го зголемуваат имунолошкиот систем на бебето. Мајчиното млеко е посебно
корисно за децата кои се родени предвреме, како и за близнаците,
тројките или повеќе деца родени во исто време. Полесно се вари
отколку вештачката храна и е посебно препорачливо за предвремено родените бебиња бидејќи имаат помали и покревки желудници и црева. Доколку не можете да ги доите вашите бебиња,
треба да се измолзите со специјален апарат за таа намена и да му
го дадете млекото на бебето во шише со цуцла.
Дали треба да се дојат бебињата во
исто време?

Кога доите близнаци или повеќе бебиња, доете го секое бебе посебно. На овој начин ќе му обрнете доволно внимание на бебето,
во поглед на тоа дали е правилно поставено и дали правилно цица.
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Се препорачува да направите 24-часовен распоред кој ќе ви помогне да се уверите колку често и колку долго се храни секое од
вашите бебиња и колку пелени трошите за секое бебе. Доколку
мајчиното млеко го префрлите во шише со цуцла, ќе имате увид
на тоа колкава количина млеко зема секое од вашите бебиња за
време на еден оброк.
Вие и вашите бебиња сте тие кои го утврдувате начинот на доење.
Некои мајки сметаат дека доењето на две бебиња истовремено е
подобро и заштедува време. Други преферираат доење на секое
бебе поединечно. Пробајте ги сите можни начини на доење, на
пример, посебно доете го едно од бебињата навечер, а во текот на
денот доите две бебиња во исто време со што самите ќе утврдите
кое доење најмногу ќе ви одговара вам и на вашите бебиња.
Дали мајката ќе има доволно млеко?

Повеќето жени можат да произведат доволно млеко за да нахранат близнаци, а некои од нив дури и поголем број бебиња. За да го
утврдите потребното количество млеко за секое бебе, треба да ги
следите следниве совети:
Започнете веднаш по породувањето: Доете ги вашите бебиња
веднаш по породувањето, и тоа најмалку од 8 до 12 пати во 24
часа. Што почесто доите, произведувате повеќе млеко.

Користење на пумпа за измолзување: Доколку вашите бебиња се предвреме родени и не можат веднаш да цицаат, почнете
со молзење на дојките веднаш по породувањето со цел да обезбедите доволно количество млеко. Побарајте специјална пумпа
за молзење на двете дојки истовремено. Со оваа пумпа двојно го
заштедувате времето на молзење. Откако ќе се утврди количеството на млеко потребно за бебињата, останатите членови од

вашето семејство ќе можат да ги хранат со шише
и цуцла.

Менување дојки: Менувањето на дојките додека
ги доите бебињата ви помага во одржувањето на
производството на млеко бидејќи секое бебе има
различен стил на цицање. Со менувањето на дојките
при доењето се развива видот на бебињата. Обрнете внимание едното бебе да го храните со истата
дојка во текот на целиот ден, а следниот ден со другата или, пак, да ја менувате дојката на секој оброк.
Потрудете се секогаш бебето да го приближувате
до дојката, а избегнувајте дојката да ја приклонувате
кон бебето.
Дали може да се хранат
бебињата комбинирано со
мајчино и вештачко млеко?

Иако мајчиното млеко е идеално за бебињата, некои мајки одлучуваат да го комбинираат со вештачка храна. На пример: можете да замените едно или
неколку доења со вештачка храна. Консултирајте се
со педијатар со цел да утврдите што е најдобро за
вас и за вашите бебиња. Доколку често ги храните
со вештачка храна, односно ги доите помалку од 8
до 10 пати во текот на денот, имајте предвид дека
мајчиното млеко ќе почне да се намалува.

Што друго треба да запомните за доење
близнаци?

Доењето на повеќе бебиња може да биде тешко, но не се обесхрабрувајте! Доколку не можете да се снајдете, побарајте совет од вашиот
педијатар. Побарајте помош од сопругот и блиските членови во семејството околу обврските во домаќинството, со што комплетно би им
се посветиле на бебињата. Бидете трпеливи и толерантни додека го
совладувате доењето на две или повеќе бебиња истовремено, и доколку имате одредени потешкотии, не плашете се да побарате помош.
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Ерос

Живот

Бременост

најмалиот

херој
роден во
„Аџибадем
Систина“

Ерос е најмалото бебе родено во
„Аџибадем Систина“, со само 760
грама. Тимот лекари 10 недели се
борел за неговиот живот. Денеска
Ерос има една година и тежи
повеќе од 10 килограми. Неговите
родители секојдневно уживаат
во неговата насмевка, која Ерос
несебично ја подарува. Ова мало
и прекрасно детенце е доказ дека
во животот секоја битка носи
искушенија, макотрпна борба, но
наградата е непроценлива со само
една негова насмевка.
Да станеш родител е најдлабокото и најсовршено чувство кое човек може да го
доживее. Тоа е сонот на секое семејство,
смислата на животот. Богатството не се
мери по материјалното во еден дом, туку
по детската смеа, игра и џагор. Овој сон 10
години се обидувале да го остварат Гојарт
и Влора Келменди. Целиот тој период се
труделе својот заедничкиот живот да го
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крунисаат со детенце кое ќе ја зацврсти
нивната љубов. Но, во обидот и тие да доживеат среќа го поминале најтешкото искушение во животот. Во нивното очекување
на најголема радост ја доживеале најголемата болка, да го изгубиш своето чедо.
Првата бременост
заврши трагично

Првпат среќата им се насмеала пред 4 години, кога Влора останала бремена. Помислиле, конечно, и тие ќе станат родители
и со нетрпение го очекувале раѓањето на
нивното прво дете. Но, тогаш кај Влора е
дијагностицирана преекламсија, поради
што морала предвреме да се породи.
„Моето прво дете беше родено со 980
грама. Бев среќна, станав мајка. Силно
верував дека ќе се извлече и ќе можам
силно да го гушнам. Но, за жал, се случи
најлошото. По два месеца поминати во
инкубатор тоа почина“, низ солзи и со тага
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во очите раскажува Влора за најтешкиот
момент во нејзиниот живот.
По шокот од смртта на првото бебе, по 4
години Влора повторно останала бременa.
За жал, како и првиот пат радоста траела
кратко. Тоа од што најмногу се плашеле,
повторно се случи. На редовен преглед
повторно била дијагностицирана преекламсија.
„Бевме преплашени, не сакавме повторно да ни се случи истото и побараме второ
мислење во ’Аџибадем Систина’, бидејќи
слушавме многу позитивни мислења за
оваа болница“ – објаснува таткото Гојарт.
И покрај напорите на
докторите, Влора се
породи во 27. недела

По направените прегледи од д-р Златко
Палчевски, состојбата на Влора се стабилизирала. Но за неколку дена, во истата недела од бременоста како и пред 4 години,

забележано е дека плодот не ја зголемува
тежината, а количеството на плодова вода
е намалено.

Со само 760 грама
родилна тежина, се
роди и најмалото бебе

„Влора веднаш е хоспитализирана за опсервација и за зреење на плодот и 4 дена
интензивно мониторирана на гинеколошкото одделение. На 4. ден, преку ЦТГ се
дијагностицира дека плодот има акутно
страдање и дека бременоста мора да се
прекине. Иако плодот беше уште помал од
оној пред 4 години, сите мерки за зреење
на плодот и стабилизирање на состојбата
на пациентката беа претходно преземени“, објаснува д-р Палчевски, гинеколог
акушер во Клиничката болница „Аџибадем
Систина“.

По успешното породување, во операционата сала започнала борбата на неонатолозите за животот на Ерос.

Породувањето помина
без последици

На 25 февруари 2013 година во доцните часови тимот се екипирал и Влора ја породил
со царски рез. Благодарение на професионалноста на д-р Златко Палчевски плодот
бил успешно изваден, иако постоела голема опасност од повреди поради малата
тежина на бебето и раната гестациска недела.
„Плодот беше успешно изваден без последици. Во оваа недела од бременоста плодот
е мал и недоволно развиен. Структурите,
особено на главата, се многу кревки и фрагилни и навистина треба да се внимава со
вадењето за да не се повреди и да дојде до
внатрешно крвавење во главата, со трајни
последици“, објаснува д-р Палчевски.
Грижа за мали
новороденчиња

„Лекувањето и грижата за толку мали
новороденчиња е голем предизвик, но
во исто време и голема одговорност.
Навременото спроведување на сите
протоколи во лекувањето е од огромно
значење. На тој начин не само што се
спасува животот на бебето туку и се
зголемуваат шансите бебето да има
квалитетен живот, со помалку понатамошни компликации. Таков е случајот
со Ерос. Тој досега се развива одлично,
а во однос на своите психомоторни постигнувања, речиси ги достигнува своите хронолошки врсници“, објаснува д-р
Станка Танчева Крстевска.

„Со оглед на неговата незрелост и малата
родилна тежина, од клучно значење беше
навремената примарна реаминација, по
што следеше поставување на новороденчето на апарат за вештачка вентилација.
Така започна две и полмесечното лекување на малиот Ерос“ – ни раскажува д-р
Станка Танчева Крстевска, неонатолог во
Клиничката болница „Аџибадем Систина“.
За време на престојот на Ерос во Одделот
за неонатална интензивна нега неговата
состојба постојано се менувала. Имало добри и лоши моменти, исполнети со голема
грижа за Ерос и огромна желба за успех
од страна на целиот тим доктори.
„Голем е бројот на рани и доцни компликации кои можат да се појават кај оваа група
деца, како баро траума од машината за дишење, инфекции и други карактеристики
врзани за овој вулнерабилен период. Потребен е огромен ангажман и професионалност во нивното решавање. На општо
задоволство, мал беше бројот на ваков тип
компликации кај нашиот Ерос“, објаснува
д-р Станка Танчева Крстевска.

Не се откажуваме
од нашиот пријател
„Аџибадем Систина“

„На сите родители кои имаат проблеми
со преeклампсија им препорачувам да
дојдат во ’Аџибадем Систина’. И покрај
тешкиот период во текот на бременоста на мојата сопруга, сега барем знаеме
каде да се обратиме кога ќе одиме на
второ дете. Тимот доктори во ’Аџибадем Систина’ ни влеа доверба и мотив
да одиме на второ дете“ – вели гордиот
тато Гојарт.

Желбата за потомство
посилна од сѐ

Додека мајката секојдневно ја очекувала
веста дека може да го прегрне Ерос, Гојарт
ја изгубил секоја надеж. Поради веќе преживеаното од претходната бременост, се
подготвувал за најлошото.
„Навистина немав многу надеж на почетокот поради фактот дека на Балканот тешко
може да се породат пациентки кои носат
толку мали и неразвиени плодови. Знаев
дека ова може да биде кобно и за мојата
сопруга и за мојот син. По породувањето,
кога докторите ми соопштија дека мојот
син е роден со 760 грама, мислев дека
е премногу мал и дека на овие простори
речиси е невозможно да се одржи во живот. Очекував дека ќе се повтори истата
ситуација од пред 4 години. Но, следејќи
ја работата и посветеноста на тимот секој

Наградата за нашата
пожртвуваност е
непроценлива

„Највпечатлив беше мигот кога мајка му
за првпат го држеше во раце, надвор
од инкубаторот и кога за првпат исплашено се обидуваше да го нахрани. На
радоста ѝ немаше крај за родителите
на Ерос, кои по повеќе обиди за потомство за првпат му се радуваа на своето
дете. Тоа е слика која засекогаш ви се
врежува во мислите и ви дава сила во
борбата за овие мали и нежни бебиња“
– вели д-р Станка Танчева Крстевска.
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ден имав сè повеќе и повеќе надеж дека
мојот син ќе биде подобро, особено по 6.
недела кога почна да добива на тежина“,
објаснува Гојарт.
Најголемата битка на
Ерос – битката за живот

Ерос станал миленик на Одделот за интензивна неонатална нега. Тимот неонатолози
и медицински сестри секојдневно будно ја
следелe неговата состојба и се радувалe
на секој негов напредок.
„По неполни две недели, поминати со асистирано дишење, лекувањето почна да дава
позитивни резултати. Малиот Ерос собра
сили и почна да дише сам . Тоа беше голем
успех за толку мало бебе, но и важен фактор за понатомошното лекување. Работите
потоа одеа полесно, а бебето едноставно
растеше пред нашите очи, секојдневно се
менуваше и созреваше. Следеше период
на одлична адаптација, почнавме исхрана
со млеко, а телесна тежина постојано се
зголемуваше “ – вели д-р Танчева за постепеното напредување на малиот Ерос.
Првата родителска
прегратка, во 10. недела

Што е преeкламсија?

„Прееклампсија е една од најтешките
состојби во акушерството. Се јавува
кога ќе се групираат повеќе симптоми и
прават синдром каде што најпрвин станува загрижувачка состојбата на мајката, но понекогаш и состојбата на плодот
во матката. Во овој случај забележавме прееклампсија со фетален дистрес,
односно знаци за страдање на плодот.
Поради оваа причина е направен царскиот рез. Влора има анамнеза за иста
дијагноза пред 4 години, па заради тоа
постои сомнеж дека причините се од
генетска природа (состојбата на крвните садови, протокот на крв). Во првичните превентивни анализи немало никаква отстапка, дури на пациентката ѝ
била дадена превентивна терапија за да
не се повтори истата состојба. За жал,
во 30 до 40% од пациентките може да
се појави и во наредните бремености“,
објаснува д-р Златко Палчевски.
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Семејството секојдневно било на релација
Приштина - Скопје со цел да го види своето
бебе и постојано се јавувале на Одделот за
интензивна нега. За време на целиот прес-
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тој Ерос добивал огромна љубов и посветеност од своите родители и од стручниот
тим на „Аџибадем Систина“. На 10.05.2013
дошол и долго очекуваниот миг. Момент
за кој два и пол месеци се водеше тешка
битка. Ерос, конечно, си замина дома како
бебе старо 2,5 месеци и тешко 2030 грама.
„Поминавме многу тежок период, можеби
најтешкиот во мојот живот. Кога детето ви
е во инкубатор секој ден постои огромна
неизвесност. Секој ден бевме во грч дали
кога ќе стигнеме во болницата докторите
ќе ни кажат дека нашето дете престанало да дише. Во тој период стресот беше
огромен. Но кога првпат го земавме Ерос
во раце, едноставно не сакавме да се одделиме. За миг заборавивме низ сè што
поминавме. Вредеше да се чека за оваа
прегратка. Мојот син првпат дојде дома
по цели два и пол месеци и комплетно ни
го разубави животот на мене и на мојата
сопруга“, објаснува Гојарт за миговите кога
го прегрнал Ерос.
Ерос денес има една година и тежи повеќе
од 10 килограми. Неговите родители секојдневно уживаат во неговата насмевка,
која Ерос несебично ја подарува. Ова мало
и прекрасно детенце е доказ дека во животот секоја битка носи искушенија, макотрпна борба, но наградата е непроценлива
со само една негова насмевка.
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Што е шум на срце?

Зборот шум го опишува звукот што
се создава додека крвта тече низ
нормалните структури на срцето,
како што се преткоморите, коморите,
низ нивните залистоци, низ залистоците на крвните садови. Шум создава и течење на крвта низ патолошки
„отвори” во склоп на срцето или при
променети залистоци во срцето и
крвните садови.
Голем број од
родителите се
исплашени кога ќе
слушнат дека нивното
дете има шум на срце.
Оваа дијагноза е многу
честа. Според д-р
Светлана Блажевска
Крстевска, педијатар,
кај голем број деца во
текот на нивниот
детски период може
да биде слушнат
шум на срце. Ова
сознание најчесто не
треба да е причина
за загриженост кај
родителите, затоа
што не влијае на
здравјето на детето.
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Како се
дијагностицираат
срцевите шумови?

Шумот на срцето се дијагностицира преку стетоскоп со кој се слуша работата на
срцето. Срцето кај децата е многу блиску
до ѕидот на градниот кош, па така и многу
суптилни (тивки) шумови можат да бидат
слушнати. Сепак, овие тивки шумови понекогаш не се слушаат доколку детето не е
сосема мирно. Во најголем процент првпат
шум на срце се слуша кај деца на возраст
од 2 до 4 години. Срцевите шумови по јачина се рангираат на скала од 1 до 6. Степен
1 е едвај чуен шум, а степен 6 значи многу гласен шум. По иницијалното слушање
на шумот на срцето, докторот може да го
препрати детето кај педијатар кардиолог
за натамошни испитувања.
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се доволно големи, па покрај шумот создаваат и дополнителни симптоми, а малите
отвори со текот на времето можат сами да
се затворат.
Абнормалностите на валвулите се исто
така доста чести. Има четири валвули во
срцето и овозможуваат крвта да се движи
во одредена насока за време на работата
на срцето. Валвулите доколку се тесни или
неразвиени го нарушуваат нормалното течење на крвта и создаваат шум.
Што е со
конгениталните срцеви
дефекти?

Некои шумови може да укажуваат на проблем со срцето. Ако докторот се сомнева на вакво нешто, детето треба да биде
упатено кај педијатар кардиолог, кој може
да побара дополнителни иследувања како
што се електрокардиограм, ехокардиографија и рендгенграфија на срце и бели
дробови. Докажано е дека 1 од 100 новородени бебиња се раѓаат со конгенитален
срцев дефект. Тие новородени можат да
покажуваат знаци на срцевиот дефект првите денови по раѓање, во текот на првите
месеци од животот или да бидат комплетно здрави сè до доцна во детство. Некои
од нив ќе имаат само шум на срце, други,
пак, ќе покажуваат и други симптоми како
што се забрзано дишење, потешкотии со
хранење, модри усни, застој во телесна
тежина. Поголемите деца или адолесценти
може да чувствуваат замор, потешкотии
при физички активности, градна болка.

бременоста. Често ризик факторот останува непознат.
Кои се најчести вродени
срцеви дефекти?

Најчест тип на срцев проблем кај децата се
структурните дефекти, кои даваат интензивен шум, а вклучуваат „отвор” внатре во
срцето (преткоморен септален дефект или
коморен септален дефект) или абнормалности на залистоците (аортна или пулмонална стеноза).
Септалните дефекти го зафаќаат септумот
(ѕидот) меѓу коморите или преткоморите.
Отворот на септумот дозволува крвта да
минува од едната кон другата комора или
преткомора. Ова ја отежнува работата на
срцето, што може да доведе до неговото
зголемување. Отворите во срцето може да

Ако вашето дете има еден од овие срцеви
дефекти, тој дефект може да биде толку
мал и да не бара никаков третман. Педијатарот кардиолог ќе ви помогне околу
одлуката дали и кога треба вродениот дефект да биде третиран и дали тој третман
ќе биде со лекови или хируршки.

Што е невин шум?

Најчестиот тип на срцев шум кај децата се нарекува функционален или
невин. Дијагнозата значи дека шумот
е продуциран од нормално, здраво
срце. Овој шум се јавува и исчезнува
во детството. Децата со невин шум
немаат потреба од никаков третман,
специјална диета, ограничување на
физички активности.

Кај кои деца се
најчести вродени
срцеви дефекти?

Вродените срцеви дефекти почесто се
среќаваат кај деца кои имаат генетски
нарушувања (пр. Даунов синдром), при
изложување на бремената жена на штетни надворешни фактори (индустриски хемикалии). Здравјето на мајката за време
на бременоста има голема улога. Ризик
фактори кои можат да доведат до развој
на срцев дефект кај плодот се болести кај
бремената жена како рубеола, неконтролиран дијабетес мелитус, генетски болести, земање лекови и алкохол за време на
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Прашања
и одговори

Прашања и одговори
за бубрезите
Бубрезите дневно преработуваат околу 200 литри крв, а нивниот краен „производ“ е 1,5 литар урина. Тие
се совршена „станица“ за филтрирање на крвта која има за цел да го ослободи телото од бројните отрови
создадени во текот на неговата работа. На најчесто поставуваните прашања за бубрезите, одговор ни даде
прим. д-р Љупчо Стојковски, нефролог.

1

Што е бубрег?

Велиме заштитен „како бубрег во лој“. Да,
токму така, бубрезите се два грашковидни
и релативно мали (големи се колку една
тупаница) органи од витално значење. Токму поради ова сместени се и заштитени од
повреди во нивните „ложи“, длабоко зад
стомачните органи, обвиени со масна капсула и закачени на цврстата грбна мускулатура. Тие се централен и функционален дел
на уринарниот систем. Бубрезите се парни
органи, ако едниот „откаже“ или ја намали функцијата, тогаш другиот „братски“ ја
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презема работата на двата и функционира без никакви последици по здравјето
на „домаќинот“. Основната функционална
единица на бубрезите се т.н. нефрони, ги
има еден милион во секој бубрег. Нефронот е клопче од капиларни крвни садови
во кои се случува филтрацијата на крвта, а
потоа следи сложен систем на каналчиња
во кои се реапсорбира (се враќа назад во
телото) сè што е вредно, а успеало да го
мине филтерот. Значи дека бубрезите како
орган се многу „паметни“ и „штедливи“, не
дозволуваат ниту грам течност да се изгуби
бесполезно.
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2

Која е нивната
функција?

Функцијата на бубрезите е повеќезначна,
сложена и многу одговорна. Тие дневно преработуваат околу 200 литри крв,
а нивниот краен „производ“ е 1,5 литар
урина. Бубрезите се совршена „станица“
за филтрирање на крвта која има за цел
да го ослободи телото од бројните отрови
создадени во текот на неговата работа, но
и да го регулира балансот на течности и
минерали во телото. Покрај оваа витална
функција, бубрезите играат значајна „улога“

зите ги хармонизираат внатрешната средина и телесните течности за да може секоја
клетка од нашето тело да функционира.

Кои се ризик фактори
од кои можат да
настрадаат нашите
бубрези?

Што е бубрежна болест
и Кои се симптомите?

Бројни се ризик факторите што можат
да доведат до бубрежно оштетување.
Најчестите се дијабетот, покачениот
крвен притисок, присуството на уринарна инфекција, бубрежните каменчиња,
пушењето, зголемената телесна тежина, храната богата со сол и маснотии.
Всушност сите кардиоваскуларни заболувања и атеросклерозата како нивна
основна причина се ризик фактори за
бубрежно заболување. Не смеат да се
заборават ниту токсичните влијанија
врз бубрезите, како што се злоупотребата на лекови и дроги, како и нелекуваните хронични заболувања на грлото,
зглобовите, дигестивниот тракт и други.

4
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Голем број заболувања може да ја нарушат
бубрежната функција и трајно да ги оштетат. Најчестите бубрежни заболувања се
воспаленијата и бубрежните каменчиња,
но денес најзастапени се оние бубрежни
заболувања чие „извориште“ не е во бубрезите. Тоа се две заболувања кои ги нарекуваме „чума“ на 21 век: шеќерната болест и
покачениот крвен притисок. Токму од овие
причини пациентите со дијабет и хипертензија треба најмногу да обрнат внимание на
бубрежната функција.

Бубрежните заболувања се многу подмолни, во почетокот „тивко“, без никакви тегоби, ја нарушуваат бубрежната функција,
за во последниот стадиум од болеста да
го покажат своето вистинско лице, трајно
и неповратно да ја оштетат функцијата на
бубрезите. Најчесто во почетокот се манифестираат со покачен крвен притисок,
појава на отоци по телото, зачестено мокрење и појава на жед. Во подоцнежниот
стадиум бубрежните заболувања се манифестираат со малаксаност, намален апетит,
промена на бојата на кожата, чешање и
отоци по целото тело.

Задолжителни
лекарски прегледи
за проверка на
функцијата на
бубрезите?

Функцијата на бубрезите и нивното здравје
се проверува многу едноставно, преку преглед на урината и крвта. Редовните мерења
на крвниот притисок, шеќерот, маснотиите
и креатининот во крвта најдобро ќе ги отсликаат состојбите со потенцијалните ризици по бубрежното здравје.

Бубрезите се совршена
„станица“ за филтрирање
на крвта која има за цел
да го ослободи телото од
бројните отрови создадени
во текот на неговата
работа.
во регулацијата на крвниот притисок, во
корекцијата на киселоста во организмот,
во производство и метаболизмот на многу
хормони (еритропоетин, калцитонин, ренин), а замислете, играат значајна улога и
во терморегулацијата на телото. Бубрезите
се многу важен „диригент“ и регулатор на
многу функции во човековото тело. Бубре-
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Што ако откажат
бубрезите?

Единствена, ако може да се рече, „среќна“
околност во состојба кога бубрезите „откажуваат“ е фактот што современата медицина уште од средината на шеесеттите години на минатиот век има решение за овој
здравствен проблем, а тоа е вештачкиот
бубрег или медицински речено дијализата.

Што значи да се има
камен во бубрегот и
како настанува?

Бубрежните каменчиња се едни од најчестите причини за бубрежно заболување. Тие
најчесто се создаваат како резултат на генетска предиспозиција (наследен фактор),
но често се поврзани и со присуство на хронична инфекција на уринарните патишта,
како и нарушувања во метаболизмот на
калциумот, фосфорот и уратите. Многу
често од бубрежни каменчиња заболуваат
луѓе кои се носители на наследен фактор
за создавање на истите, но воедно како
важни ризик фактори се сметаат намалениот внес на течности, пред сè вода, како и
угоеноста, намалената физичка активност,
исхраната богата со сол и белковини.

Кога се пресадува
бубрег?

Најдобро решение за пациентите со
бубрежно откажување е пресадувањето
бубрег или т.н. бубрежна трансплантација.
Дарител на бубрег може да биде близок
роднина од семејството на пациентот или
емотивно поврзана личност со него (сопружници), а во светот многу се применува и т.н. кадаверична трансплантација,
односно пресадување органи и ткива од
луѓе со мозочна смрт. Пресадувањето
бубрег најдобро го рехабилитира пациентот со бубрежно откажување и треба да
се спроведе што порано. Техниката на пре-

садување бубрег е рутинска и стандардна
процедура со многу мал број компликации.
Неа треба да ја спроведува искусен тим хирурзи – уролози, нефролози, анестезиолози и броен помошен персонал.
Како да ги чуваме
бубрезите?

Бубрежното здравје е дел од општото
здравје. Ако живееме и се храниме здраво, тогаш и бубрезите ќе бидат здрави и
со добра функција. Редовната физичка активност, исхрана со помалку сол и маснотии, крвен притисок во граници на нормала
(120/80 мм жива), контрола на телесната
тежина, како и прекин на пушењето се
основните чекори кон добро бубрежно здравје, а со тоа и кон добро целосно
здравје на организмот.
ЧУВАЈТЕ ГИ БУБРЕЗИТЕ ЗА ТИЕ ДА ВЕ
ЧУВААТ ВАС !

Што е хемодијализа
и како се спроведува?

Дијализата во моментов е единствениот метод
кој ја заменува функција на еден човечки орган
– бубрезите. До сега ниту еден друг орган не
може да биде надоместен на вештачки начин.
Токму од овие причини дијализата е метода со
која успешно се надоместува функцијата на
бубрезите. Постојат два вида дијализа, хемодијализа, што подразбира прочистување на крвта со помош на машина и филтер, но и многу
поприроден начин на прочистување на крвта
преку стомачната празнина, што се вика перитонеална дијализа. Сите пациенти кои треба да
се лекуваат со дијализа треба да бидат точно
запознаени со овие модели на дијализа за да
можат навреме, во соработка со својот нефролог, да го применат најадекватниот модел за
нив. Дијализата денес технолошки е многу
напредната и пациентите кои се лекуваат со
дијализа работат и функционираат приближно
исто како и здравите луѓе, а преживуваат и
повеќе од дваесет години на дијализа. Затоа
не смее да постои страв од неа кај оние луѓе
кои мора да се лекуваат со вештачки бубрег.

10
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Актуелно
Алергии

СО ПР ЛЕТТА
СЕ БУДАТ И
АЛЕРГИИТЕ
Со доаѓањето на пролетта лекарите повторно алармираат за епидемија на
алергиски грип. Составен дел на таа алергиска епидемија е и алергискиот
ринитис, која е најчеста алергиска болест на носот. Д-р Камелија Бушљетиќ,
пулмоалерголог, ни објаснува што значи алергиски ринитис и како да
се лекува оваа болест од кој боледува 25 % од светската популација, а во
адолесцентната популација и до 40 % од населението.

Алергени, супстанци кои
предизвикуваат алергии

Ако нашиот одбранбен организам бурно реагира на супстанци кои
обично не се штетни за нас, велиме дека имаме алергија. Ако таа
алергиска реакција се случува во носот, тогаш велиме дека имаме
алергиски ринитис. Супстанците кои ја предизвикуваат оваа алергиска реакција се викаат алергени. Ако истите се наоѓаат во воздухот, тогаш се викаат аероалергени. Најчести аероалергени се полените од тревата, дрвјата, плевелот, домашниот прав (паразитите
кои живеат во него т.н дерматофагоиди), мувлите и епителите од
нашите домашни миленичиња.
Симптоми на алергиски ринитис

Ако имате алергиски ринитис почнувате да кивате, да ви се затнува
носот, а, исто така, тоа предизвикува и силно чешање со движење
на дланката нагоре надоле, кое ние пулмолозите го нарекуваме
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алергиско поздравување. Покрај тоа, може да кашлате и да ви е намален осетот за мирис. Ако, пак, сте алергични на некој полен, тогаш
ќе имате повремен алергиски ринит. Повремениот, покрај во носот,
се манифестира и со симптоми на очите како што се црвенило, чешање, солзење, а понекогаш и чувство на болка, и во вид на сезонско воспаление на средното уво. Ако ги препознаете симптомите
кои ги набројав како дел од вашето секојдневие, тогаш голема е
веројатноста дека и вие сте дел од епидемијата на алергискиот грип.
Кожни и крвни тестови за
дијагноза

Алергискиот ринитис треба да се докаже. Тоа се прави со помош на
кожни тестови за аероалергени, кои се едноставни, брзи и релативно безбедни, како метода за идентификување на причинителот на
алергискиот ринитис. Ако не може да се направат тестовите, тогаш
можат да се направат алерголошки тестови во крвта со RAST или
ELISA метода. Но, сакам да нагласам дека ниту позитивните кожни и

крвни тестови не ја прават финалната дијагноза. Таа треба да ја дадеме ние, алерголозите, бидејќи само позитивни тестови не мора
да значат алергија, туку може да значат само преосетливост.
Негативни и позитивни алергиски
тестови

Негативните кожни и крвни тестови не мора да значат отсуство на
алергија бидејќи можеме да имаме локална алергија, која може да
биде карактеристична само за нашето поднебје. За да биде уште
посложено, може да сте алергични на полен кој од еден крај на
земјава со помош на ветрот дошол кај нас. На пример, поленот на
бор може со помош на ветер за кратко време да се разнесе и до
2280 километри.
Внимателно со капките за нос

Кога ќе се постави дијагнозата на алергискиот ринитис, и кога ќе
се процени неговата тежина, тогаш се одредува и терапија. Цел на
медикаментозната терапија е да се спречат или редуцираат симптомите. Пациентите користат и капки за нос (деконгестанти), кои
не се лек за алергии, и со нив треба да бидеме внимателни и да не
се користат повеќе од три дена. Со тек на време може да доведат
до појава на посебен тип на ринитис кој се вика медикаментозен
ринитис. Кај овој тип ринитис капките за нос место да го отнуваат
носот уште повеќе го затвораат, што кај пациентот создава потреба за нивно сè почесто користење.
Превенирајте ги алергиите

Да се избегнува контактот со аероалергенот, да сте во климатизирана просторија во тек на сезоната на полен кога надвор е сончево, суво, топло и особено ако е ветровито. Ова е лесно да се
каже, но тешко е да се спроведе во секојдневието. Во Америка
алерголозите на своите пациенти им советуваат дури и кое цвеќе
и кое дрво да го засадат во својата градина. На пример, цвеќето
кое има убави колоритни цветови и мирис може слободно да го
засадите во својата градина бидејќи неговиот полен е голем и не
се разнесува со ветрот. Ако сакате во својата градина да ги имате
дрвјата на чиј полен сте алергични, може да си го дозволите и тоа,
но тие мора да бидат женски дрва.

„Вакцина“ против алергија

Лековите кои се користат во третман на алергиски ринитис делуваат само врз
симптомите, не и врз природниот тек на болеста. Тоа единствено може да го
направи имунотерапијата или, како што пациентите велат, вакцината против
алергија. Таа делува врз намалување или исчезнување на алергијата во определен временски период. Но, само за оние алергени против кои се применува.
Имунотерапијата не ви го менува одбранбениот систем кон други болести, исто
како што вакцината против туберкулоза ве штити само од туберкулоза. Оваа
терапија спречува во тек на својот живот да добиете бронхијална астма и покрај што имате алергиски ринитис.
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TEMA

Машко здравје

ЕДНОСТАВНИ
ЧЕКОРИ ЗА
САМОПРЕГЛЕД
НА ТЕСТИ И
Како што секоја жена задолжително
треба на одреден временски период
да прави самопреглед на градите,
истото важи и за машката популација. Еднаш месечно, најчесто по
капење, секој маж треба да си направи самопреглед на тестиси. Д-р
Даниел Петровски, уролог хирург,
ни објаснува како во 4 чекори да ги
проверите тестисите и навреме да го
откриете карциномот.

46 •

Plus • Број 13

Туморите на тестиси најчесто се јавуваат кај машката популација помлада од 40 години. Во најголем број
случаи, повеќе од 95 проценти, туморите на тестисите се малигни. Со самопреглед можете да ја откриете
промената во најрана фаза, кога може да се излекува.
Ракот на тестис нема
симптоми

Болеста најчесто се јавува со безболно зголемување
на тестисот, а поретко заболениот тестис може да е и
со нормална големина. На допир е потврд или во него
може да се напипа тврд јазол на површината. Секоја
промена на тестисот би требало да биде прегледана
од страна на уролог, кој ќе треба да направи дополнителни испитувања. Исто така, овие промени можат да
се откријат и од партнерката за време на сексуалниот
однос.
Самопреглед по капење

Најчесто самопрегледот треба да се прави по капење,
кога од топлата вода тестисите се опуштени. Самопрегледот треба да биде во 4 чекори:

Застанете исправено пред огледало и набљудувајте ги тестисите. Обидете се да забележите дали постои некаков оток или
нерамномерности во положбата на двата тестиса. Потребно
е да знаете дека нормално е доколку едниот тестис е малку
поголем или ако не се во идентична положба, но разликата не
смее да биде драстична.

1 чекор
2 чекор

Нежно опипајте го секој тестис одделно со палецот и показалецот. Обидете се да почувствувате дали постои некоја грутка
или оток. Имајте предвид дека грутките кои може да се појават
понекогаш се со големина на зрно ориз и се прилично тврди.
Внимание ! Најдете го епидимисот (семеник) на самиот тестис
кој има форма на мала мека цевка. Со редовно проверување
на тестисите ќе научите да го препознаете овој дел бидејќи
не претставува опасност и постои кај секој маж. Бидејќи ова
е сензитивен предел кај машката популација, не се вознемирувајте доколку почувствувате блага болка или непријатност
при проверката.

3 чекор

Проверете ја кожата која ги обвива тестисите. Обидете се
да забележите дали постојат некои израстоци или промена
на бојата. Нека ви стане навика еднаш месечно, за време на
туширање или по тоа, да ги проверувате тестисите. Со ова навремено ќе го откриете канцерот со што шансите за целосно
излекување ви се многу поголеми.

4 чекор
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TEMA
Заби

коронки и мостови
за
насмевка

моќна

Секој сонува за убава
насмевка, која ќе
зрачи со позитивна
енергија и ќе плени
насекаде. И, за среќа,
убавата холивудска
насмевка повеќе не е
привилегија само на
славните. И вие можете
да ја имате насмевката
од вашите соништа
со само неколку
естетски стоматолошки
третмани. Како да
заблескате со својата
насмевка, одговор
побаравме од д-р Миле
Марин, специјалист
по стоматолошка
протетика.
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Генетиката ги одредува забите

Трајните заби може да никнат искривени поради недоволен
простор во забната низа или да бидат раздвоени. Покрај ова, во
нашите гени е запишано и каква ќе биде бојата на коската на
забите, како и нивната цврстина. Овие карактеристики на забите
се наследуваат и тука не можеме да влијаеме. Од друга страна,
со текот на годините забите освен што го менуваат изгледот и
бојата, може и да заболат. Како и многу други системи во нашето
тело, оралното здравје во голема мера зависи од бактерии. Со
губење на забите доаѓа до промена на коската, поместување во
делот каде нема заб, со што тие стануваат осетливи и подложни на кариес, но и нестабилни. Темните пломби, промената на
бојата, заболувањата и лошиот изглед на забите може да влијае
врз убавата насмевка. Не очајувајте. Најдобро решение за моќна
насмевка се циркониум (Zirconium) коронки и мостови.
Циркониум (Zirconium) неметални коронки и мостови

Совршената насмевка е блескава насмевка. Тоа значи цврсти заби
кои зрачат со сјај и убавина. Од неодамна во стоматологијата започна да се користи вештачки изработениот материјал циркониум
(Zirconium), кој има исти карактеристики како и дијамантот. Циркониум (Zirconium) неметални коронки и мостови, кои ексклузивно се изработуваат во „Аџибадем Систина“, се со природна боја,
голема цврстина и не создаваат алергии, со што даваат совршени
резултати од аспект на естетика и функција. Коронките и мосто-

вите кои се изработени од безметална керамика се совршен избор доколку имате скршен заб или, пак, поголеми празнини меѓу
забите. Со овие современи стоматолошки техники се коригираат
бојата, обликот, големината и положбата на забите. Естетската
предност на безметалната керамика е во тоа што како и природниот заб, ја пропушта светлината, изгледа живо и не можете да ја
забележите во забната низа.

Запомнете

Колку и да се трудите да изгледате добро, ако немате убава насмевка сè е залудно. Само убавата насмевка може да ја
зголеми самодовербата и привлечноста. Дозволете си убавата насмевка да ви стане секојдневие со само една посета на
стоматолог!

CAD-CAM компјутерска
технологија

Циркониум (Zirconium) неметални коронки и мостови
се изработуваат со најсовремена компјутерски водена CAD CAM технологија. Стоматологот во контакт со
пациентот ја одредува големината, бојата и изгледот
на забите по што компјутерски се изработува коронката или мостот. Самата постапка е брза, едноставна
и овозможува квалитетно и прецизно изработување
на коронки и мостови. Како дополнителна предност
се смета прецизноста на изработките. А, по третманот
вашата насмевка ќе зрачи со здравје и самодоверба.

Стоматологија создадена
за иднината

Одделот за стоматологија во Клиничката болница „Аџибадем Систина“ нуди решение за секој стоматолошки проблем. Врвен тим
на стручни лица и најмодерната медицинска апаратура во светот
го прават еден од врвните центри за превенција и третман на сите
болести на забите. Тука пациентите имаат можност на едно место да добијат интегриран пристап и најмодерни услуги по светски
стандарди.
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НОвитети
Kaнцер

„АЏИБАДЕМ СИСТИНА“
ПРВ ЦЕНТАР ЗА РАДИОХИРУРГИЈА

Радиохирургијата е дел од радиотерапијата со
која се третираат тумори, најчесто во мозокот,
кои не можат хируршки да се отстранат. За
првпат во регионот овој тип зрачна терапија
ја има и во Клиничката болница „Аџибадем
Систина“ со помош на најмоќниот и најбезбеден
апарат за радиотерапија TRILOGY. Како и кога
се изведува радиохирургија, одговор ни даде д-р
Славица Кралева, онколог радиотерапевт.
Што е стереотактична
радиохирургија?

Стереотактична радиохирургија е тип на радиотерапија која е многу моќна и прецизна. Наместо повеќепати со ниски дози, во радиохирургијата туморот се третира со една фракција со висока доза
на зрачење. Со радиохирургијата се уништува ДНА на туморот со
што клетките на туморот не можат повеќе да се шират и развиваат. Овој тип радиотерапија најчесто се користи во третман на
тумори во мозокот. Претставува единствена терапија за третман
на тумори кои се на недостапни места во мозокот и не можат да се
отстранат со хируршка интервенција. Радиохирургијата е алтернатива на класичната хирургија.
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Како се третираат
туморите во мозокот
со радиохирургија?

Туморот во мозокот се третира со само една
фракција. Затоа даваме голема доза на радијација, со максимална заштита на околните здрави органи. За да се спроведе ваков третман
потребна е професионалност и подготвеност
на тимот онколози и радиотерапевти, како и
медицински физичари. Се обезбедува прецизно
и фокусирано зрачење во лекување тумори во
мозокот.

Како се подготвува
пациентот пред третманот?

За да може да се спроведе третманот, се имобилизира главата на пациентот со што се обезбедува фиксна позиција за време на третманот. Во
исто време се прави КТ симулација со цел да се
лоцира туморот. За време на третманот акцелераторот ротира околу пациентот испорачувајќи
високи дози на зрачење во областа која е претходно точно обележана од тимот специјалисти,
кој вклучува радиолог, онколог и неврохирург.

Во кои случаи се користи
радиохирургија?

Лекарот одредува кај кој пациент може да се
спроведе радиохирургија. Одлуката на лекарот
зависи од типот, големината и локализацијата
на туморот што треба да се третира. Радиохирургијата се користи и во третман на тумори во
мозокот кои се на недостапни места или кои не
можат хируршки да се лекуваат. Исто така, радиохирургијата се користи и во третман на некои бенигни промени во мозокот како што се
артериовенски малформации. Резултатите кои
се постигнуваат со овој третман се идентични со
резултатите од неврохируршкиот третман.

Кои видови тумори можат
да се третираат со ТRILOGY
радиохирургија?

Со оваа технологија можат да се третираат мали
тумори со еднократно зрачење со високи дози.
Здравите ткива се заштитени на највисоко ниво
од несаканите ефекти на радијацијата. Пациентот доаѓа, ја прима еднократната терапија и по
третманот може да продолжи со нормалните
секојдневни активности. Според светските статистики, радиохирургијата на TRILOGY има голем
успех во лекувањето на пациенти третирани со
оваа метода.
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Рехабилитација
Грб

КАКО ДА СЕ ОСЛОБОДИТЕ
ОД БОЛКИТЕ ВО ГРБОТ

Речиси 80 проценти од
возрасната популација имале
искуство со појава на болки во
грбот. Тоа најчесто се должи на
недоволна физичка активност,
неправилно држење на телото,
особено при подолго седење
или стоење, или неправилна
распределба на тежината при
носење товар. Повеќето од овие
болки стануваат хронични
доколку навремено не се преземат
мерки за нивно лекување, кое
често се состои од комбинација
на лекови, физикални процедури,
истегнување и вежби. Како да
се ослободите од акутната или
хронична болка во грбот, одговор
побаравме од д-р Зоран Димовски,
физијатар и Бојан Цаневски,
физиотерапевт.
Ако имате болки во грбот треба веднаш
да јавите на лекар. Многумина помош бараат од надрилекари или, пак, ги масираат
неквалификувани лица. Но, нестручниот
третман не само што нема долгорочно да
ве ослободи од болката, речиси секогаш
завршува со компликации и повреди на
‘рбетниот столб, кои бараат подолг период
на лекување и рехабилитација, а во екстремни случаи може да иницираат потреба од хируршка интервенција. Според д-р
Зоран Димовски, за секоја болка во грбот
треба да се постави дијагноза и да се спроведе стручна рехабилитација. Дијагнозата
се поставува по невролошки преглед со
ЕМГ, компјутерска томографија и магнетна
резонанса.
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Масажа
Лекови за олеснување
на болката

Доколку имате неподносливи болки, морате да земете лекови. Тие ја намалуваат
болката и ги олеснуваат болните мускулни грчеви. Пред да земете било каков лек
потребно е да се консултирате со вашиот
лекар, кој ќе го направи најдобриот избор
за вашата состојба. Но мора да знаете дека
лековите само привремено ќе ви ја намалат болката. За подолгорочни резултати
потребни се физикални третмани и вежби.
Топло ладно за
олеснување на болката

Во консултација со докторот може да ви
препорача ладни или топли облоги, во
зависност од дијагнозата и фазата на болеста (во акутна фаза не се ставаат топли
облоги). Неправилната примена на топли и
ладни облоги, која пациентите честопати
на своја рака ја применуваат, може да биде
контрапродуктивна и да ја влоши моменталната состојба, како и да го намали ефектот од другите терапии кои се примаат.

Доколку одите на масажа, еднаш неделно,
во текот на следните 10 недели ќе почувствувате драстично подобрување, особено
лицата кои страдаат од хронични болки во
‘рбетот. Масажата делува на начин што ја
подобрува циркулацијата на чувствителното место и преку подобрување на исхраната на ткивото го намалува интензитетот
на болката. Многу е важно масажите да се
изведени од стручни лица – физиотерапевти, кои исто така ќе ве научат на одредени вежби со кои повторно ќе ја вратите
мобилноста на вашиот ‘рбет.
Екстензиомат
тракциона терапија

Апаратот за екстензија на ‘рбетниот столб,
т.н. екстензиомат, успешно третира дискус
хернија или дегенеративни промени во почетна фаза. Се состои од посебен кревет
на кој е прицврстен апарат со кој пасивно се истегнува ‘рбетот. Екстензиоматот
ги ослободува „приклештените нерви“, го
намалува притисокот меѓу прешлените,
прави деблокада на интервертебракни-

те зглобови, ги истегнува меките ткива и
лигаментите со што болката се намалува
и исчезнува. Истегнувањето се изведува
постепено, под контрола на компјутер и е
удобно за пациентите.
Неврохируршки
интервенции

Ако тегобите и болките не можат да се
решат со лекови, физикална терапија и
вежби, единствен начин да се спречат
посериозни компликации е навремена неврохируршка операција.
Електро стимулација

Електро стимулацијата влијае индиректно
на болката преку стимулација на нервните
влакна со помош на електрични импулси.
Со помош на благи електрични импулси
(галванска струја и нејзини комбинации) се
блокира преносот на болката преку нервниот систем.

Вежби

Со помош на физиотерапевти, и нивните
ергономски совети, треба да научите како
да седите, стоите и да се движите на начин што ќе го држи вашиот ‘рбет во правилна позиција и ќе го намали притисокот
врз вашиот грб. Исто така, ќе ве научи на
специјализирани вежби со кои ќе ги зајакнете мускулите. Со ова ќе ја зголемите
флексибилноста и издржливоста на грбот,
а ќе се ослободите од болките. Треба да
запомните, со вежбите да бидете упорни
подолг временски период за да можете да
ги почувствувате благодетите долгорочно.
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Советуваме
Бај пас

ЖИВОТ ПО

БАJПАС

ОПЕРАЦИJА
По операцијата на
срце, пациентите
имаат многу
дилеми за тоа
како да продолжат
понатаму. Што
треба да јадат, дали
да имаат физичка
активност и кога
ќе се вратат на
секојдневните
активности. За тоа
како да продолжите
со животот по
изведување на
операција на срце и
што да очекувате,
во овој број на
„Аџибадем Систина
Плус“ совет
побаравме од проф.
д-р Салис Таџер,
кардиохирург.
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По напуштање на болницата

Во текот на првата недела пациентите чувствуваат
замор и при најмала физичка активност. Не се вознемирувајте, одморете се и повторно активирајте се. Исто така, може да се јави јадеж или болка
на раната. Не паничете, потребни се 6 недели по
операција за градната коска целосно да заздрави.
Доколку болките се неиздржливи, веднаш консултирајте го вашиот лекар. Освен болката во градите,
може да се појави и болка во нозете и прстите поради користење на крвни садови за бајпас. Прошетајте
малку за да ја намалите непријатноста, и чувството
на затегнатост во нозете ќе исчезне. Краток период
по интервенцијата се препорачува да се носат еластични чорапи на нозете.
Умерена физичка активност

...потребни се 6 недели
за целосно да заздрави
градната коска по
операција.
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Во почетокот под физичка активност се подразбира
пешачење и брзо одење. Ќе ви помогне да ја вратите силата по операција и да го зголемите вашиот
срцев капацитет. Докторот ќе ви даде препораки
за тоа колку смеете да пешачите во текот на еден
ден и колку често да се одморате. По операцијата не
плашете се да се движите по скали, но не напрегајте се премногу.

Кревање предмети

Во овој период не смеете да кревате предмети потешки од 5 килограми. При кревањето тешки предмети може да ја нарушите
стабилноста на градниот кош и со тоа да го одложите заздравувањето. Истото важи и за управување со автомобил. Шест недели
по операцијата ќе имате привилегија да ве возат. Вашиот лекар ќе
ве советува кога ќе можете да почнете да кревате предмети и да
возите автомобил.

Исхрана после операција

Здравата и избалансирана исхрана ќе ви помогне побрзо да заздравите по операцијата. Кога ќе ве пуштат од болница, лекарот
ќе ви препорача што треба да јадете. Вашето дневно мени треба
да содржи зеленчук и овошје, а помалку месо. Храната треба да
биде варена. Избегнувајте пржена, масна и зачинета храна. Исто
така, треба да избегнувате тестенини, леб, масно месо. Заборавете на солта. Ако сакате да го продолжите животот на вашето
срце, треба да го намалите внесот на сол. Храната не ја солете и
избегнувајте солени јадења. Доколку сте дијабетичар или имате
зголемени масти во крвта, мора да се придржувате на режимот на
исхрана за тие болести. Апетитот постепено ќе ви се подобрува,
а оброците треба да бидат помали и почести во текот на денот.

Кажете не на пушењето

Пушењето ви е најстрого забрането по операција. Покрај тоа треба да избегнувате простории во кои се пуши. Пушењето е најголем непријател на срцето и крвните садови и
најзастапен ризик фактор во нашата популација за кардиоваскуларни заболувања.
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Нова академска година, нов кампус
Cо цел да им го пренесе
долгогодишното знаење и
искуство на наредните генерации,
Универзитетот Аџибадем, основан
од страна на Здравствената
групација „Аџибадем“, ја почна
новата академска 2013 – 2014
година со отворање нов кампус
„Керем Ајдинлар“, кој се наоѓа во
Аташехир.
Здравствената групација „Аџибадем“ стана
дел од турскиот здравствен сектор во 1991
година кога ја отвори првата мала болница
во скромната зграда во Кадикој. Низ годините Аџибадем прерасна во гигантска здравствена организација која располага со 16
болници и 12 медицински центри. Во овој
бурен и тежок период се создаде и Универзитетот Аџибадем. Најпрвин Универзитетот
ги отвори вратите за своите студенти во
кампусот „Малтепе“ во 2009 година, а потоа
се прошири и во кампусот „Керем Ајдинлар“
во 2013 во Аташехир.
Деканот на Универзитетот Аџибадем, проф.
Ахмет Сахин, истакна дека професорите на
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универзитетот се амбициозни и професионални во својата работа, секојдневно напредуваат и ја надградуваат својата стручност
со огромна желба своето искуство и знаење
да го споделат со студентите. Ваквиот интерактивен пристап во оформување на студиските програми и изведување на настава
го издвојува овој Универзитет меѓу најпосакуваните и најпрестижните во Турција и
регионот.
Целосно оформен
кампус

Новоотворениот кампус на Универзитетот
Аџибадем, со големи напори беше комплетно завршен на време и ја почна академската 2013-2014 година. Официјално кампусот
„Керем Ајдинлар“ се отвори на 18 мај, 2013
година, а во него се сместени Медицинскиот
факултет, Факултетот за медицински науки,
Факултетот за уметност и наука, како и Колеџот за стручни здравствени услуги. Факултетот за медицински науки нуди курсеви
кои опфаќаат нега на пациентите, физикална
терапија и рехабилитација, нутриционизам
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и здравствен менаџмент. Факултетот за
уметност и наука вклучува молекуларна
биологија, генетика, психологија, додека во
Колеџот за стручни здравствени услуги се
достапни 11 различни програми за анестезија, прва помош, медицински техники за
снимање, радиотерапија, медицинско-лабораториски техники, патолошко-лабораториски техники, медицинска документација и
административни работи, дијализа, техники
на перфузија, електроневрофизиологија и
геријатриска нега. На студентите на располагање им стои спортска сала, базен и библиотека. Д-р Шахин вели дека кампусот „Керем Ајдинлар“ нуди незаменлива образовна
програма, а симулативната обука за сите
понудени програми има дополнителна улога,
која е значајна за здравствената едукација.
Виртуелна болница
за медицинска обука!

Центарот за симулација кој се наоѓа во склоп
на Универзитетот Аџибадем е прв од ваков
тип во Турција. Студентите се обучуваат за
бројни практични вештини од секојдневна-

прават потребните интервенции. Замислениот мотоциклист потоа се префрла на интензивна нега.

та лекарска пракса (пункција на крвен сад,
интубација на дишни патишта, дефибрилација), додека асистентите на хирурзите
подготвуваат операции на симулатор. Симулаторот се наоѓа во зградата на Центарот за
напредна симулација и едукација познат под
името CASE (Center of Advanced Simulation
and Education), и е во склоп на кампусот
„Керем Ајдинлар“. Овој центар има за цел да
ги обучува студентите со разни методи за
симулација. Во склоп на Универзитетот се
наоѓа и напредна тренинг лабораторијата за
ендоскопска хирургија, каде што се одржуваат пост дипломски курсеви за млади хирурзи. Софтверот познат под името „Learning
Space” ги собира сите информации за секој
студент поединечно. Па така, студентите
имаат електронски пристап и можат да учат
и да посетуваат предавања и од дома. На тој
начин можат да посетуваат часови по теорија, можат да гледаат видеа за тоа како е
реализирана некоја процедура, да се информираат за спецификите во однос на инструментите кои се користат и да се запознаат со
некои виртуелни случаи.
Студентите учат со
помош на целосна
анализа на замислен
несреќен случај

Обуката за симулација започнува со веќе изработено сценарио. На пример, се замислува
ситуација дека мотоциклист учествува во
сообраќајна незгода и се симулира неговата
реакција при падот. Медицинската помош му
се дава на пациентот и во возилото за брза
помош. На виртуелен начин се прикажуваат условите на патот додека симулираниот
пациент е во возилото. Потоа повредениот
се пренесува во ургентниот центар каде се

Симулацискиот систем овозможува виртуелно да бидат претставени сите делови
на една болница: интензивна нега, ургентен центар и амбуланта. Покрај ова, има и
болничка соба за пациентот, која е комплетно опремена според стандардите на Аџибадем. Со цел болницата да делува уште пореално, опремата може да престане да работи,
роднините и пријателите да дојдат одеднаш
или ненајавени. Целта на овој процес е да се
одреди како студентите работат под стресни околности, дали можат да одговорат на
дадени процедури и што мораат да направат
во одредени моменти, но и да се подобри
нивната тимска работа. Можат да се симулираат и ситуации кои ретко можат да се случат во текот на кариерата на еден доктор.

центар се спроведуваат најнови хируршки
техники кои користат најсовремени технологии (хибридна хирургија за која во иднина
повеќе ќе се слуша).

ЗАМЕНА НА УЛОГИТЕ

За време на посебно подготвени симулации, со цел да се подобри тимската
работа, понекогаш докторите и медицинските сестри ги менуваат улогите. На овој начин членовите на тимот
повеќе ќе се разбираат и ќе се ценат
меѓу себе. Со овој метод на работа се
зајакнува и комуникацијата на членовите во тимот кога станува збор за мултидисциплинарниот пристап.

Хируршката обука исто
така се прави
на симулатор

Напредниот тренинг центар за ендоскопска
хирургија е исто така дел од Центарот за напредна симулација и едукација. Најпрвин студентите се прилагодуваат на инструментите,
потоа вежбаат на парцијалниот симулатор, а
на крајот почнуваат главните вежби. За операциите се користат вистински органи, хируршки инструменти и лапараскопски процедури за снимање. Во роботскиот тренинг
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10
C

СОВЕТИ КАКО ДА ГО
СКРОТИТЕ БЕСОТ

екојдневното темпо со постојаната трка
по успех и пари остава последици кај секого од нас, особено на психичкото здравје.
Последиците од стресните состојби, кратките рокови, постојаниот притисок се рефлектираат во нашето секојдневие. Бесот е нормално,
дури и здраво чувство – но многу е важно да се справите
на позитивен начин. Неконтролираниот бес може да
влијае врз вашето здравје и односите со луѓето. Д-р
Владимир Ортаков, невропсихијатар, ви предлага 10 начини да го скротите вашиот бес.

1
2

Земете здив

Броењето до 10 не е само за деца. Пред да реагирате
бурно на некоја напната ситуација, дишете длабоко и
бројте до 10. Забавувањето може да го смири бесот.
Доколку е потребно, тргнете се на страна додека не се смирите.
Откако ќе се смирите, искажете го бесот

Откако мислите ќе ви се избистрат и ќе се смирите, може
да ја изразите својата лутина на наметлив, но не на конфликтен начин. Искажете ги вашите чувства и грижи
смирено, без да повредите или навредите некого.
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3
4
5

Вежбајте

Физичката активност може да биде „издувен вентил“ за
емоциите, особено во период на избувнување. Доколку почувствувате дека бесот се зголемува, излезете на
прошетка, трчајте или правете некоја друга физичка активност.
Физичката активност ги стимулира мозочните супстанции кои
предизвикуваат чувство на среќа и ќе бидете порелаксирани.
Размислете добро пред да се искажете

Во моментите на бес лесно може да кажете нешто за
што подоцна ќе се покаете. Размислете добро пред да
кажете, или оставете го за подоцна кога ќе можете
да размислувате со „бистар ум“.
Идентификувајте ги можните
решенија

Наместо да се сконцентрирате на причината за бесот,
фокусирајте се на решението. Ве нервира ли нередот
во собата на вашето дете? Партнерот секогаш доцни на вечера?
Пронајдете ги начините да се зачувате прво себеси. Потсетете се
дека гневот нема да ги поправи работите, може само да ги влоши.
Доколку почнете да не го примате лично однесувањето на луѓето
од вашата околина, можните решенија сами ќе се наметнат.

6
7
8
9

Употребувајте „јас“ во речениците

За да избегнете критика или да обвините некого, што
може да ја зголеми тензијата, употребувајте „јас“ во речениците за да го опишете проблемот. Бидете пристојни
и прецизни. На пример, кажете: „Јас сум вознемирен затоа што
стана од масата и не се понуди да ги измиеш чиниите“ наместо „Не
работиш ништо“.
Не држете лутина

Простувањето е моќно. Доколку допуштите лутината и
другите негативни чувства да преовладеат, може да се
најдете проголтани од својата горчина и неправедност.
Но, ако ѝ простите на личноста што ве налутила, може и двајцата
да научите од целата ситуација. Не е реално да очекувате луѓето
секогаш да се однесуваат онака како што вие сакате.
Искажете го тоа што го мислите
низ смеа
Смеата може да ја намали тензијата. Не употребувајте сарказам – може да ги повреди чувствата и да ја
влоши ситуацијата.

те некој збор или реченица што ве смирува, како на пр. „смири се“.
Можете да си пуштите музика, да запишете во дневникот или да
повежбате јога, направете сè што можете за да се релаксирате.

10

Побарајте помош

Контролирањето на бесот понекогаш може да
биде многу предизвикувачки. Побарајте помош
доколку не можете да го контролирате бесот,
правите работи за што подоцна ќе зажалите или ги повредувате
блиските. Побарајте курсеви за контрола на бесот или советување за тоа како да се справите со бесот. Со професионалната
помош можете:
yy Да научите што претставува бесот
yy Да научите што ве прави нервозни
yy Да ги препознаете знаците кога станувате нервозни
yy Да научите да се справите со фрустрациите и бесот на смирен и контролиран начин
yy Да ги откриете потиснатите чувства, како на пример тага и
депресија

Вежбајте вештини за релаксирање
Кога трпеливоста ви е на граница, употребете ги вештините за релаксирање. Направете вежби за длабоко дишење, замислете си релаксирачка сцена или повторувај-
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ОТВОРЕН НАЈСОВРЕМЕНИОТ ЦЕНТАР

ЗА ОНКОЛОГИЈА
И РАДИОТЕРАПИЈА
На 4 февруари, Светскиот ден во борба против канцерот, Клиничката болница „Аџибадем Систина“ го отвори најсовремениот Центар за онкологија и радиотерапија во регионов, инвестиција вредна 12 милиони евра.
Центарот за онкологија и радиотерапија, во кој е сместен ПЕТ центарот, оперемен е со два акцелератора Trilogy и ClINAC. Со ова Клиничката
болница „Аџибадем Систина“ го заокружи целокупниот процес во третманот на малигните болести– дијагноза, хируршки третман, онкологија
и радиотерапија.
Пациентите со канцер за првпат во регионот ќе можат да добијат врвен и мултидисциплинарен третман, кој според светските протоколи обезбедува најдобри резултати во лекувањето и следењето на пациентите со канцер. Во третманот ќе учествува веќе докажаниот тим од врвни
специјалисти во Клиничката болница „Аџибадем Систина“.
За целосен третман на болните од канцер во рамките на Центарот за онкологија и радиотерапија „Аџибадем Систина“ ќе има и психолошка
поддршка за овие пациенти и нивните семејства преку индивидуални советувања од страна на нашите искусни психолози. Целта на овие групи
е болните да не се чувствуваат осамени во борбата со канцерот, да научат како да се справат и да ја надминат болеста. Групите за поддршка
водени од нашите врвни психолози имаат важна улога во процесот на лекување.

Револуционерна метода за
ТРАНСПЛАНТАЦИЈА НА КОСА
во „АЏИБАДЕМ СИСТИНА“
Во Клиничката болница „Аџибадем Систина“ за првпат во земјава e направена
револуционерна интервенција за трансплантација на коса со помош на FUE
метода. Оваа минимално инванзивна
микрохируршка процедура претставува
најсовремено решение за проблемот со
губење коса. Интервенцијата е безболна и се изведува со локална анестезија,
со голема хируршка прецизност, не остава лузни и има минимална постоперативна болка, а за многу кратко време се
постигнува природен изглед.
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Предлог

Колку часа спиење
Ви се доволни за
добро здравје?
Спиењето е битен дел од нормалното функционирање на секој
човек бидејќи квалитетниот сон
всушност значи и добро здравје.
Неговата основна функција е обнова и одмор на целиот организам од
напорот кој е доживеан во текот
на изминатиот ден кога сме биле
физички и ментално активни.
Енергијата и свежината која ја
чувствуваме наутро е знак дека
квалитетно и доволно сме се наспале во текот на ноќта. Но, колку
сон навистина ни е потребен за
нормално функционирање?
За да ги исполниме секојдневните обврски и при
тоа нашата работа да има резултати, неопходен ни
е квалитетен и долг сон. Времетраењето на сонот
зависи од голем број фактори, но како најбитен се
смета возраста. Во следнава табела погледнете
колку часови спиење ви се потребни според возрасната група:

64 •

Plus • Број 13

Возрасна група

Потребни часови за спиење

Новороденчиња

9 – 10 часа ноќе, плус 3 часа
во текот на денот

Деца во предучилишна
возраст

9 – 10 часа ноќе, плус 2 -3 часа
во текот на денот

Деца на училишна возраст

9 – 11 часа

Возрасни

7 – 8 часа

Фактори кои влијаат на времето
потребно за сон

yy За време на бременоста: Промените кои настануваат во телото на трудниците додека се во
рана бременост може да ја зголемат потребата за
спиење.

yy Стареење: На помладите и повозрасните потребен им е ист временски период за да се наспијат
и разбудат свежи. Како стареете така навиките за
спиење се менуваат. Повозрасните обично спијат
на пократки временски интервали, што не е случај
кај помладата популација. Па затоа повозрасните
често знаат да практикуваат попладневни дремки.

yy Нарушување на сонот: Доколку претходно ви е
нарушен сонот и страдате од несоница, времето потребно за да се наспиете ќе биде поголемо.

yy Квалитетен сон: Доколку честопати се будите, сонот ви е прекинат или скратен, значи дека немате
квалитетен сон. Квалитетот и квантитетот на сонот
се подеднакво важни.
Некои луѓе се чувствуваат одморени по само неколку
часа спиење во текот на ноќта. Истражувањата покажуваат дека луѓето кои постојано практикуваат да спијат
малку во текот на ноќта имаат помали резултати во извршувањето на покомплексни ментални задачи од оние
кои спијат околу 7 часа.
Доколку постојано се чувствувате ненаспани во текот
на денот, иако сметате дека квалитетот на сонот ви е
подобрен, консултирајте го вашиот лекар. Тој ќе ги
идентификува основните причини за оваа појава и ќе се
погрижи да ви го подобри квалитетот на сонот во текот
на ноќта.

Според некoj вид совршенo
сценарио, сите ние треба
да станемe од кревет
сосема опуштени и полни
со енергија. Денот да ни
почне со вкусен и здрав појадок,
работите да ги вршиме полни
со ентузијазам, а потребата
за спиење да ја немаме до после
зајдисонце. Чувството на
замор може да се избегне ако се
преземат некои чекори кои ќе
го зголемат нивото на енергија
потребна за нормален и убав
тек на денот. Што да јадете за
повеќе енергија, ни објаснува Ана
Антовска, нутриционист.

Храна

Храната е еден од клучните фактори за
добивање енергија, посебно во пролетните месеци. Но, многу е важно каква храна јадете. Секоја вид храна не дава иста
енергија, туку напротив, одредена храна
ја одзема. Тоа значи дека за поголемо
количество енергија во текот на денот во
овие месеци, кога е природно да се чувствуваме малаксано, мора таква храна да
се избегнува. Тука спаѓа мрсната храна,
храна која е пржена во длабоко нерафинирано масло, храна која е богата со прости јаглехидрати, за која на организмот му е
потребно многу енергија да ја преработи, а
бенефитот од истата е минорен и штетен.
Овошје и зеленчук за
здрав почеток на денот

Во овој период се препорачува да внесувате повеќе, посебно во првата половина
од денот, свежа храна, односно свежо
овошје и зеленчук. Најдобар начин за
комплетно искористување на овошјето и
зеленчукот е ако ги измешате заедно во
кашест оброк (миксирано во блендер) со
додавање вода. Комбинирајте по желба:
китка спанаќ или блитва, пола банана,
пола авокадо, киви, јаболко, морков или
бобинкаво овошје, китка свежо нане и
секое друго овошје и зеленчук кое го
задоволува вашиот вкус. Измиксирајте
ги со 1 литар вода и додадете 1 мала лажичка свежо мелено ленено семе и исто
толку чиа семе, кои претставуваат прекрасни антиоксиданси. На нашето тело
му се посебно потребни антиоксидансите
во борба против слободните радикали и
оксидацијата, кои вистински можат да го
загрозат здравјето. Нема поубав начин за
детоксикација од кашестите сокови богати со минерали, витамини, кои претставу-
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Насмевнете му
се на сонцето,
дочекајте
ја пролетта

здрави

ваат прекрасен почеток за убав ден, полн
со здравје и енергија, за извршување на
сите обврски и напор кој нè очекува.
Сурово јаткасто овошје

Сокот можете да го пиете онолку долго
колку што ви налага организмот и задолжително додадете порција јаткасто
овошје со која ќе го комплетирате вистинскиот дневен нутритивен внес, кој е корисен за сите, освен за многу мали дечиња
кои согласно возраста не смеат да јадат
јаткасто овошје. Јатките се корисни само
доколку ги јадете сурови, а можете да се
одлучите за бадеми, лешници, фстаци, индиски ореви, кикиритки, потоа од семињата сурови семки од сончоглед, семки од
тиква и др.
Житарки за повеќе
енергија

Житарките , посебно безглутенските, се
од особено нутритивно значење, како:
просото, амарантот, хељдата, интегралниот ориз. Јадете киноа. Ова е житарка
по потекло од Јужна Америка, која е исто
така безглутенска, пребогата е со протеини, диетални влакна и магнезиум. Содржи двапати повеќе белковини и осумпати
повеќе диетални влакна од оризот. Важна
алка за вистинска нутритивна нахранетост
претставуваат легуминозите, како гравот,
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леќата , грашокот, боранијата, кои се богати со протеини и истите наместо со месо
можете да ги комбинирате со свежи печурки по желба.
Риба за вкусен и здрав
оброк

Решете се за риба подготвена на пареа
или морски плодови богати со незаситени
масни киселини и олигоелементи, печени,
во комбинација со прекрасна зелена салата од марула и рукола за ручек или рана
вечера кои ќе го надополнат вистинското
уживање кое се нарекува вкусен и здрав
оброк.
Научете ги децата за
предностите на свежата
храна

Потрудете се вашите деца да научат да се
хранат здраво од мали нозе, и кога купувате намирници, да научат да одберат производи кои не се пакувани. Тоа е почетокот
за промена на секој кој сака здраво да се
храни. Пакуваната храна значи процесирана храна, а тоа значи додаток на стабилизатори, емулгатори, конзерванси. Затоа
кога купувате, внимавајте и наполнете ја
вашата кошничка со храна која треба сами
да ја подготвувате, а не со храна во пакување. Доколку го постигнете тоа, тогаш
сте на вистински пат за здрав живот. На-

виките не се менуваат лесно, но тоа не
значи дека не можат да се сменат.
Сè се менува, само треба да бидете доволно детерминирани да ја постигнете
целта.
Термички обработена храна употребувајте во втората половина на денот бидејќи истата ја одзема енергијата и прави да се чувствуваме поспани.
Имајте редовни
оброци

Консумирајте три порции со средна големина, и две или три здрави ужини
во текот на денот, кои ќе ви помогнат
да се избегне падот на енергија, која е
придружена некогаш со хипогликемија.
Квалитетот и оптималното време за
спиење е еден од најголемите „покачувачи“ на енергија, но исто така и еден од
оние кои најмногу ги запоставуваме.

Вежбајте и бидете
среќни

Вежбајте! Пешачете, правете аеробни
вежби за да му дадете живост на вашето тело. Само со здрава исхрана и
физичка активност од минимум 30 минути дневно ќе можете без напор да се
справите со секој напорен ден, да бидете витални и да постигнете емотивен
баланс, со самото покачување на нивото на серотонин „хормонот на среќа“
кој е поттикнат да се лачи за време на
вежбањето.
Со еден збор, насмевнете му се на сонцето и почнете ја пролетта подготвени
за нови предизвици и доживувања!

Спијте редовно за да се чувствувате
одморени и полни со енергија. Со добар
сон се трошат и калории.
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Здрава исхрана кај трудници
и мајки доилки
Најголема желба на бремените жени е секако да родат бебе кое ќе расте и ќе се
развива без никакви здравствени проблеми. Здравјето на бебето е тесно поврзано со
здравјето на мајката, со нејзините навики во исхраната, со умерената физичка активност, прошетки на чист воздух итн.
За жал многу трудници недоволно внимаваат на исхраната и движењето, па доаѓа
до последици како зголемена телесна тежина – дури и повеќе од 20 кг. во текот на
бременоста. Нездравата исхрана кај трудниците носи и други сериозни здравствени
проблеми како анемија, констипација, зголемен крвен притисок, гестациски дијабет,
честа појава на бактериски инфекци и отекување на телото посебно во последните
месеци на бременоста. Заради сето тоа доаѓа до момент на висок ризик при најубавиот момент за една жена, а тоа е моментот на раѓање.
Ајде сето ова да го превенираме, ајде да се дружиме со здравата храна, да му ги создадеме на бебето здравите навики во исхраната уште кога е во утробата. Да родиме
бебе со висока оценка, да го храниме со најдрагоцената храна – мајчиното млеко –
основа за здраво и убаво бебе.

Ги ослободува сите хранливи состојки
www.Vitamix.mk

Бавен соковник за ладно цедени сокови
www.Hurom.mk

КАКО ДА СТИГНЕМЕ ДО ЦЕЛТА:
ЗДРАВА ТРУДНИЦА - ЗДРАВА ДОИЛКА - ЗДРАВО БЕБЕ
Храната која изобилува со ЖИВОТНА ЕНЕРГИЈА е секако свежата храна која кај
трудниците и мајките доилки треба да биде застапена барем 70% во исхраната.
Многу свежо овошје, свеж зеленчук, сурови семки (лен, интегрален сусам, тиква, сончоглед, чиа семе...), бадеми, лешници, ореви... треба да бидат секојдневие
во исхраната. За да ги искористиме максимално сите хранливи состојки, ензими,
витамини, минерали, антиоксиданти, како и енергијата од свежата храна, тука се
нашите долгогодишни пријатели – соковникот HUROM и легендарниот VITAMIX.
Секојдневната употреба на свежите сокови ќе ни овозможи да го одржиме и сочуваме здравјето на мајката во полна кондиција и да биде во добро расположение,
како за време на бременоста така и за време на доењето. Кога бебето ќе наполни
6 месеци ќе почнеме да му ја збогатуваме храната со свежи сокчиња, а потоа и со
свежи кашички, со кои ќе му овозможиме нормален раст и развој. Во добра дружба со овие свежи блендирани или цедени сокови и состав кој сами ќе го одбереме,
ќе се дружиме со природата и со сопственото здравје.
Автор на текстот: Нутриционист Цвета Динева

тел: (02) 3230 777
www.NutriVita.mk
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TEMA

Kaнцер

Не најдовме ефикасен начин
како бебето да спие цела ноќ

Но најдовме многу начини
што ќе ви помогнат да го доите

Ние го разбираме доењето

www.Lansinoh.mk
02-3230-777

2290 ден.

Над 25 години нашите продукти
им помагаат на мајките да се
грижат за бебињата.
Нашата многу наградувана
палета се состои од:
• HPA Ланолин
• Подлошки за гради
• Ќесички за млеко
• Latch Assist за извлекување
на вовлечени брадавици
• Рачна и двојна електрична
пумпа за измолзување млеко
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Време е за

Предлог

медитација!
Со медитацијата можете
да го пронајдете вашиот
внатрешен мир, да го
исфрлите стресот, да
го зголемите нивото на
концентрација, будност,
интелигенцијата и
среќата, но и позитивно да
влијаете врз здравјето.
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Ч

естопати ја слушаме фразата – од понеделник ќе
почнам да вежбам бидејќи вежбањето ме релаксира, ме ослободува од негативната енергија. И
бидејќи на сите нам ни недостига слободно време,
оваа обврска секогаш ја префрламе за некој следен понеделник, а стресот и негативната енергија се таложат во
нас. Во овој број на „Аџибадем Систина Плус“ ви предлагаме една
едноставна и ефикасна техника за опуштање и релаксација, која
нема да ви одземе многу од слободното време и можете да ја применувате во домашни услови.
Медитацијата е едноставна и ефикасна техника на вежбање од
која ќе имате многу придобивки доколку редовно ја применувате. Со нејзина помош физичкото и духовно тело се доведуваат во
хармонија.
Што е медитација?

Медитацијата е наука за нашиот дух, но и универзален лек за секој човек. Благотворното делување на умот и телото можат да
ни помогнат да ги прошириме своите перцепции и со поголема
ефикасност да делуваме во нашето динамично секојдневие. Со
медитацијата можете да го пронајдете вашиот внатрешен мир, да
го исфрлите стресот од себе, да го зголемите нивото на концентрација и будност, да ја зголемите интелигенцијата и среќата, но
и позитивно да влијаете врз здравјето. Денес многу луѓе ја применуваат медитацијата за да си го олеснат животот и да најдат
„издувен вентил“.
Видови медитација

Постојат многу видови медитација кои се делат на три основни облика: медитација на звук (мантра), форма и симбол. За која било
медитација и да се одлучите ќе имате придобивки, и тоа само по
неколку дена, бидејќи медитацијата ја буди внатрешната свест, тишина и безграничен мир.
Ефикасна заштита од стрес

Многу често во денот го слушаме зборот стрес, секој од нас го
изговара барем неколкупати, но и го чувствува. Но, она што не го
знаеме е дека стресот во 75 % од случаите е причина за појава на
болест, а кај 50% од луѓето причина за смртност. Токму медитацијата е ефикасна заштита од стрес!
Кога да медитираме?

Најдобро е да медитирате двапати во денот по 20 минути, и тоа
наутро веднаш по будењето и навечер по заоѓање на сонцето.
За подобри ефекти практикувајте секој ден да вежбате во исто
време. Битен момент на кој треба да внимавате е да не вежбате
веднаш по јадење, почекајте барем 30 минути.

својот ментален потенцијал. Одморот во медитацијата е многу поголем од одморот кој се постигнува по долго спиење. Умот за време на медитација станува мирен и спокоен, се ослободува од сите
возбудувања. Експертите сметаат дека медитацијата е и добар лек
за осаменост и за зајакнување на имунитетот.
Како да вежбате во домашни услови?

Седнете на тврда подлога, но при тоа внимавајте ’рбетниот столб
да ви биде исправен. Затворете ги очите и фокусирајте се на дишењето. Доколку сте почетници можеби ќе ви биде тешко да ги
контролирате мислите, тие ќе навираат една по друга. Дишете
нормално, меко и опуштено. Дозволете вашите чувства да се фокусираат врз телото. Кога ќе успеете да го достигнете степенот
на целосно смирување, задржете се во него од 5 до 10 минути на
почетокот, а потоа зголемувајте ги интервалите. Вежбите можат
да бидат контрола и регулација на дишењето, ограничување на
вниманието од одредени проблеми или надворешни дразби.
Насочување на мислите

Додека медитирате искреирајте си своја мантра и мислете на позитивни и убави работи. Кога вдишувате внесувајте си позитивна енергија, а кога издишувате сета негативна енергија
исфрлете ја од себе. Или едноставно, сугерирајте си „Вдишувам здравје, издишувам болест“ или „Вдишувам светло,
издишувам немир“. Останете во таа положба колку што ви е
потребно, а потоа полека будете се, отворете ги очите
и протегнете се. Ефектите ќе ги почувствувате веднаш по првата медитација.
Медитација на работа

Можеби медитацијата не е на врвот на листата
обврски кои треба да ги исполните на вашиот претпоставен. Но, наместо во слободното време да
испушите една цигара или да испиете едно
шолја кафе, одвојте 5 минути за медитација.
Со тоа ќе си ја зголемите продуктивноста и ќе
го исфрлите стресот насобран од текот на работниот ден. Едно истражување покажало дека
вработените кои медитираат имаат многу
помала количина на „стрес“ хормонот. Сконцентрирајте го погледот кон одреден предмет кој
ви е на видик и ослободете
ги мислите.

Со медитација – среќни и исполнети

Целта на медитацијата е личноста која медитира да се здобие со
позитивна енергија, среќна, креативност и во целост да го даде
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Патуваме

ПОЧУВСТВУВАЈТЕ ЈА
ПРОЛЕТНАТА МАГИЈА

Пролетта, конечно, пристигна. Сигурно веќе размислувате каде да побегнете на неколку дена и да се
освежите од долгата и напорна зима. Во овој број на „Аџибадем Систина Плус“ ви нудиме 5 интересни
предлози каде ќе можете во вистинско светло да ја почувствувате магијата на пролетта.

1

Париз

Едноставно не може да се замисли да се пишува за пролетни дестинации, а да не се спомене Париз. Француската престолнина, позната како
„град на љубовта“, има бескрајни градини, дворови кои мамат воздишки.
Пролетните цвеќиња го омекнуваат драматичниот и сив пејсаж на градот
со што се создава вистински романтизам.
Само кога би можеле да си ја замислите пролетната прошетката низ широките авении, тесните сокаци, преубавата архитектура и расцутените градини и да уживате во спојот на модерното време и историјата, испреплетено
со боите на природата. Дополнително уживање ќе ви понуди шолја црно
француско кафе и неодолив кроасан, под пријатното пролетно сонце.

2

Амстердам

Во пролет во Холандија сè се врти околу лалињата.
Најдоброто време за да ги видите лалињата во Амстердам во
нивното најдобро светло е средината на април. Тие почнуваат
да цутат и полињата наоколу полека се претвораат во обоен
килим. Дрвјата, конечно, расцутуваат и имате чувство дека се
обоени со светло зелена боја. Сепак, тука се и многубројните
историски знаменитости. Холандската престолнина има повеќе
од 7000 згради и музеи кои го задоволуваат секој вкус. Пролетта во Амстердам ја одбележуваат и најголемите и најзначајни
празници меѓу кои „Денот на кралицата“ – празник кој не смеете да го пропуштите доколку сте во градот.
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Виена
Ако ја посетите Виена напролет, ќе се заљубите на
прв поглед. Раскошна, весела, елегантна, космополитската
Виена живее во ритамот на валцерот и виното надополнета
со звуците на најголемите уметници. Искрите од некогашното
моќно царство и блескавата култура и денес можете да ги
забележите токму овде, на „убавиот син Дунав“. Посетете ја
Виена на пролет и почувствувате ја барокната атмосфера и
царскиот живот на моќната династија Хабсбург.

3

Милано
Милано напролет се буди. Туристите постепено
почнуваат да го окупираат центарот на модата.
Градот е преполн, многубројните споменици, фонтани
и архитектура играат посебна улога во амбиентот.
Светлото и сончево време му дава посебен шарм на
градот, а на жителите само дополнителен мотив да
ја најават модната недела која сите со нетрпение ја
чекаат. Антиката заборавена во урбаната џунгла ве
чека да ја посетите и да бидете дел од најубавите
моменти кои му се случуваат на градот, но и на вас.

5

4

Истанбул

Истанбул е град кој, особено на пролет, ни нуди магична разновидност. На пролет градот почнува да се буди. Започнува хаосот по улиците, а густата населеност и ориенталниот начин на живот во
комбинација со синиот Босфор, преубавите султански градини и небото над градот ви прават слика
пред која тешко можете да останете рамнодушен. Римската, византиската и отоманската архитектура
ви даваат до знаење дека, сепак, се наоѓате во една од најголемите светски престолнини. Градот има
прекрасни места каде можете да испиете турско кафе со локум и да слушнете ориентална музика.
Направете ја незаборавна прошетката низ дуќаните на неодоливата Капали чаршија, по преубавите
султански градини на Босфорот и Топкапи. Магијата ќе ја надополните доколку отидете во април и го
почувствувате месецот на лалето.
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Spring awakens
allergies

With the coming of spring,
doctors repeatedly alert about
allergy problems. A common
type of allergy epidemic is
the allergic rhinitis, which
represents the most common
allergy affecting the nose. Dr.
Kamelija Busletic, Allergist and
Pulmonologist, explains what
allergic rhinitis means and
suggests treatment options for
the disease, which 25% of the
total Global population (40%
of whom are adolescents), suffer from.
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Required screening tests
each modern woman has
to take

Contemporary lifestyle imposed certain rules to
every woman: achieve a career success, become
a caring mother and a good wife, on top of which
– include daily chores around the house as an inescapable decor. In a word, the modern life tempo
created superwomen! Nevertheless, amidst the
race for success and the care for the family, women hardly ever find enough time for themselves
and their own health. Well, dear ladies, you have
to wake up and remember that regular prevention
screenings can save your life! Physicians at Acibadem Sistina advice all women on the necessary
screening tests!

BRIEF
SUMMARY

How does Estrogen
influence women
emotions?

There are days when you feel feminine and attractive, simply happy, without a specific reason.
Still, there are days when you wish you could
crawl out of your skin and you would cry in an
instant. In such cases, we have a saying: “Hormones are doing their job”. Well, we are certainly
not far from the truth. Estrogen is a hormone
closely connected to women’s emotional state.
These mood changes are typical during Premenstrual Syndrome (PMS), postnatal depression and menopause. According to Dr. Snezana
Timceva Cvetkovska, Obstetrician /Gynecologist,
Estrogen level is a common cause for mood
swings in women.
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Get ready for
the coming
summer

Each spring, many women are troubled with the
same dilemma when
looking at their bodies!
Is there a way to get rid
of the cellulite before
trying on the new summer wardrobe? Cellulite
is the archenemy of every
woman, a nightmare that
gives the skin its “orange
peel-like” uneven appearance, usually around
the thighs, the stomach
and the buttocks. Liposuction, mesotherapy,
cavitation and radiofrequency treatments are
the most efficient methods of eliminating this
bothering adversary.

New academic year! New campus!

In order to convey the knowledge and experience cumulated over a long period of
time to the future generations, Acibadem University began its academic 2013-2014
year by opening the new “Kerem Aydınlar” campus, located at Atasehir. Professor
Ahmet Sahin, Dean of Acibadem University, emphasizes the University professors’
strong ambition and professionalism in executing their work, their daily career advancing and the ongoing upgrading of their expertise. This is accompanied by their
enormous desire to share their own experience and knowledge with a selected group
of students. The result is the creation of a solid educational environment, in spite of
the fact that the basic scientific structure is too complex for many other colleges to
implement. Acibadem University, however, functions impeccably.

RIEF
MARY
Freezing eggs (oocyte
cryopreservation) - a big
step forward

4 Simple Steps to selfexamination of testicles

Freezing eggs or oocyte cryopreservation is a relatively new procedure in assisted reproductive technologies. In the beginning, its function was all about
sustaining fertility in women suffering
from cancer. Nowadays, vitrification also becomes popular
in sustaining female fertility
with women who wish to
delay motherhood. According to Dr. Aneta Anevska,
Embryologist, by applying the ovum vitrification
technique, the appearance
of crystals is reduced and the
freezing procedure is improved.

High-risk
pregnancy

Pregnancy is the most beautiful period in the life of a woman. During pregnancy, women
should live their lives normally
and perform their daily responsibilities, while at the same time,
taking care of themselves and
the babies they carry. Not every
pregnancy is the same, however. Complications can occur, involving mother’s health, baby’s
health, or both. On the topic of
medical conditions and health
issues which can lead to highrisk pregnancies, we talked to
Dr. Slobodan Drakulevski, Gynecologist.

Just as women have to perform breasts self-examination within a specific time frame, so must the
male population perform testicular self-examination.
Once a month, usually after taking a bath, every male
should perform self-examination of the testicles. Dr.
Daniel Petrovski, Urological Surgeon, explains the
four steps on testicular self-examination essential
for timely cancer detection. In most cases, over 95%
of testicular tumors are malignant. Young men between the ages of 15-40 are at the highest risk of
testicular cancer. By self-examination, they can detect changes at the early, curable stage.

How to get rid of back pain

Almost 80% of the adult population had experienced back pain. This is mostly due to the lack of
physical activity, to improper posture, especially
when sitting or standing for a longer period of time,
or by improper weight distribution while carrying
load. Unless timely treatment is undertaken, most
of these pains or aches will progress to becoming
chronic. Treatment often consists of a combination
of drugs, physical therapy, stretching and other
types of exercise. We asked Dr. Zoran Dimovski,
Physiatrist, about treatment options for getting rid
of acute and chronic back pain.
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Twins
breastfeeding
techniques

Breast milk is the best nutrition
babies can get. However, mothers
often wonder whether they have
enough milk to breastfeed two
children at the same time. Dr. Alexander Sajkovski, Pediatrician, and
Marina Sterjevska, Obstetrician, give
advice on breastfeeding techniques
for two or more babies simultaneously, on positioning the baby on
the breasts, and on breastfeeding
practices in combination with a milk
formula.
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SUMM

Acibadem Sistina “First center for
Radiosurgery”

Radiosurgery is part of radiotherapy being used to treat tumors,
mostly brain tumors which cannot be surgically removed. For the
first time in the region, this type of radiation therapy is performed
at the “Acibadem Sistina” Clinical Hospital, with the help of the
most powerful and the safest device for radiotherapy: TRILOGY. Dr. Slavica Kraleva, Radiation Oncologist, suggests the time
frame and manner in which radiosurgery should be performed.

Fibrocystic breast
changes

Fibrocystic breast changes are a common
cause of lumps and soreness in women’s
breasts. Most frequently, they occur between the age of 30 and 50. According
to Dr. Maja Stojcevska Chapova, Radiology
specialist, sub-specializing in breast diagnosis, fibrocystic breast changes are common and harmless occurrence. In the case
of fibrocystic breasts, you will notice the
symptoms right before your menstrual cycle, and these changes will probably retreat
by the end of the cycle.
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Cervical cancer prevention, causes
and treatment

Cervical cancer is one of the most common malignant tumors in women. According to the World
Health Organization, this type of cancer is the second most common cancer, taking the fifth place in deadliest cancers. Dr. Nikola
Badzakov, Obstetrician/Gynecologist, explains that if diagnosed in
its initial stage, cervical cancer can be cured. In the early stage of
development, cervical cancer rarely shows any symptoms. Signs
and symptoms may become more prominent in later developing
cancer stages.

Life after bypass surgery

mur
He art mur ood
in chil dh

Many parents fear the worst when
their child is diagnosed with a heart
murmur, but this diagnosis is actually extremely common. According
to Dr. Svetlana Krstevska, Pediatrician, many children experience
heart murmur at some point in
their lives. Most murmurs are not a
cause for concern and do not affect
the child’s health at all. The word
“murmur” describes the sound generated by the heart as blood flows
through the normal heart structures, such as the atria, ventricles
or valves, and passing through
openings within the heart.

Patients have many doubts on how to prolong their lives after heart surgery. There are a million common questions that
plague the patient’s mind like: ‘What should he or she eat?’,
‘Should they exercise or have any physical activities?’, or
‘When will they return to everyday activities?’ In the latest
issue of “Acibadem Sistina Plus”, Professor Dr. Salis Tadzher,
Cardiovascular Surgeon, provides advice on how to get on
with life after having had a heart surgery and explains what
to expect afterwards.

RIEF
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Eros – the smallest
hero born in the
„Acibadem Sistina“

Eros is the smallest baby born in “Acibadem Sistina”, weighting only 760
grams. The team of neonatologists
fought for his life for 10 long weeks.
Today, Eros is one year old baby and
weighs more than 10 kilos. His parents
enjoy his smile daily, a smile which Eros
unselfishly offers. This small and wonderful baby is a living proof that in spite
of all temptations and painstaking troubles wich every battle carries, one baby
smile only, is an immeasurable reward
for winning a battle.

questions
and answers

about

kidneys

Each day, a person’s kidneys process about
200 litres of blood, sifting out about 2 litres
of urine. Kidneys are the ideal blood filtering
station, with the purpose of releasing toxins
from the body, toxins which are being created during daily physiological processes.
Dr. Ljupco Stojkovski, Nephrologist, answers
frequently asked questions on kidneys and
on their function.
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