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Plus

Почитувани читатели,
Нашата приказна почна пред 15 години... Желбата да се соз-

даде болница целосно посветена на репродуктивното здравје 
на жената ја исполнивме со отворањето на „Мала Богороди-
ца - Систина“. Со секој нов ден растевме и се надградувавме, а 
успесите низ годините нѐ направија лидери во регионот. Цен-
тарот за асистирана репродукција има највисок процент на ус-
пешно реализирани циклуси (повеќе од 9000) и здрави живо-
родени бебиња (повеќе од 3000). Затоа и со гордост изјавувам 
дека можеме да се натпреваруваме со најдобрите ИВФ центри 
во светот. 

Како бренд кој е целосно посветен на мајките и нивните 
најмили со гордост ви го најавувам проектот „Acibadem Sistina 
Baby“ на кој работиме со голем ентузијазам и љубов. Проектот 
опфаќа низа предности и бенефиции со кои им овозможуваме 
на идните мајки да се чувствуваат сигурно и посебно во нашата 
болница. Почнувајќи од идејата за бебе па се до исполнување 

на најважната улога, се грижиме да ја овозможиме најпрофе-
сионалната услуга како на мајките, така и на новородените. 
Дел од „Acibadem Sistina Baby“ ќе биде и новата интернет пор-
тал на која ќе можете да ги добиете сите информации за под-
готовка за бременост, здрава бременост и бебе, подготвени од 
нашиот стручен тим. Во програмата се вклучени многу изнена-
дувања кои ги подготвивме за идните мајки. 

Со вас ќе продолжиме да ги споделуваме најрадосните мо-
менти, раѓањето нов живот. И понатаму ќе го даваме својот 
максимум, за да ви помогнеме сонот да стане реалност. 

За ЖИВотот Се раБотИ,

Д-р Слободан Лазаревски 

Шеф на Центар за асистирана 
репродукција 

Главен извршен директор на Клиничка болница  
„Аџибадем Систина“: Јордан Камчев

Директор на маркетинг, корпоративни 
комуникации и квалитет: д-р Јана Марин
Главен и одговорен уредник: елена ацевска
Медицински уредник: Прим. д-р Љупчо Стојковски
Уредник на дизајн: Дарко Дојчиновски
Технички дизајн: Марјан Крстев 
Новинари: Фросина трајковска, Јовица Чупевски

Издавач: „оК Идеа“ за потребите на Клиничка болница 
„аџибадем Систина“

Подготовка: Маркетинг агенција „оК Идеа“ 
Адреса: ул. „Скупи“ 3а 
Контакт: +389 2 3099 640

Mаркетинг и реклама: Николина Делова

Email: plus@acibademsistina.mk 
Контакт: +389 2 3099 552
Печати: Графички центар ДооеЛ Скопје
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Д-р АлексАнДАр 
БојАџиев 

Дипломирал во 2003 година на 
Медицинскиот факултет во Скопје. 
Специјализација по гинекологија 
и акушерство завршил во 2009 
година на истиот факултет. Д-р 
Бојаџиев е дел од медицинскиот 
тим во Клиничката болница „аџи-
бадем Систина“. Д-р ПАвле Димчев 

Дипломирал во 1986 годи-
на на Медицинскиот факултет во 
Скопје. Специјализација по гине-
кологија и акушерство завршил 
во 1996 година на истиот факул-
тет. Д-р Димчев е дел од медицин-
скиот тим во Клиничката болница 
„аџибадем Систина“. 

Проф. Д-р кирил 
лозАнче

Дипломирал во 1976 година на 
Медицинскиот факултет во Скопје. 
Специјализација по неврохирургија 
завршил во 1983 година на истиот 
факултет. Во 2005 година е избран 
за редовен професор. Проф. д-р 
Лозанче е дел од медицинскиот 
тим во Клиничката болница „аџи-
бадем Систина“. 

Асс. Д-р јорДАнчо 
ивАнов

Дипломирал во 1999 година на 
Медицинскиот факултет во Скопје. 
Специјализација по гинекологија и 
акушерство завршил во 2006 го-
дина на истиот факултет. Д-р Ива-
нов е дел од медицинскиот тим во 
Клиничката болница „аџибадем 
Систина“. 

м-р Д-р злАтко 
ПАлчевски

Дипломирал 1994 година на 
Медицинскиот факултет на Уни-
верзитетот „Св. Кирил и Методиј“ 
во Скопје. Специјализација по ги-
некологија и акушерство завршил 
2000 година на Медицинскиот фа-
култет во Скопје. Магистрирал во 
2008 г. на истиот факултет. Д-р 
Палчевски е дел од медицинскиот 
тим во Клиничката болница „аџи-
бадем Систина“.

БиљАнА ПАлчевскА
Дипломирала 1997 година на 

Факултетот за природни науки на 
отсек биологија во Скопје. Член е 
на европската асоцијација за ху-
мана репродукција и ембриоло-
гија. ембриологот Палчевска е дел 
од тимот на Клиничката болница 
„аџибадем Систина“. 

Асс. Д-р николА 
ПАнчевски

Дипломирал во 1990 година на 
Медицинскиот факултет во Скопје. 
Специјализација по гинекологија и 
акушерство завршил во 1998 го-
дина на истиот факултет, а во 2006 
година станал експерт по гинеко-
лошка лапароскопија на институ-
тот „Хамбург“. Д-р Панчевски е дел 
од медицинскиот тим во Клиничка-
та болница „аџибадем Систина“. 

миленА 
БуџАровскА

Дипломирала на Медицински 
факултет 2010 година со што се 
стекнала со назив дипломирана 
медицинска сестра. едукација во 
областа на перинатологијата, CPR 
и менаџмент завршила во RPAH во 
Сиднеј, австралија, и е национален 
едукатор за лекари и сестри во об-
ласта на перинатологијата. едука-
ција за CVLL завршила во Хјустон, 
СаД. 

Д-р стАнкА тАнчевА 
крстевскА

Дипломирала во 2000 годи-
на на Медицинскиот факултет во 
Скопје. Специјализација по пе-
дијатрија завршила на истиот фа-
култет во 2007 година. Д-р тан-
чева Крстевска е дел од медицин-
скиот тим во Клиничката болница 
„аџибадем Систина“. 

Д-р слоБоДАн 
лАзАревски

Дипломирал во 1984 година на 
Медицинскиот факултет во Скопје. 
Специјализација по гинекологија и 
акушерство завршил во 1992 го-
дина на истиот факултет. Д-р Лаза-
ревски е дел од медицинскиот тим 
во Клиничката болница „аџибадем 
Систина“. 
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Прим. Д-р Антони 
Христовски

Дипломирал во 1985 година на 
Медицинскиот факултет во Скопје. 
Специјализација по педијатрија за-
вршил во 1994 година на исти-
от факултет. Прим. д-р Христов-
ски е дел од медицинскиот тим во 
Клиничката болница „аџибадем 
Систина“. 

м-р Д-р митко 
кАрАѓозов 

Дипломирал во 1983 година на 
Медицинскиот факултет. Специја-
лизација по општа хирургија за-
вршил во 1988 година истиот фа-
култет. Магистрирал во 2003 го-
дина на Медицинскиот факултет 
во Скопје. Д-р Караѓозов е дел од 
медицинскиот тим во Клиничката 
болница „аџибадем Систина“. 

Д-р тАтјАнА 
чеПрегАновА 
чАнговскА

Дипломирала во 1996 годи-
на на Медицинскиот факултет во 
Скопје. Специјализација по невро-
логија завршила во 2003 година 
на истиот факултет, а во 2014 го-
дина станала доктор на науки. Д-р 
Чепреганова Чанговска е дел од 
медицинскиот тим во Клиничката 
болница „аџибадем Систина“. 

Прим. Д-р ДрАгАн 
Христов

Дипломирал во 1983 година на 
Медицинскиот факултет во Скопје. 
Специјализација по ортопедија за-
вршил во 1992 година на истиот 
факултет. Прим. д-р Христов е дел 
од медицинскиот тим во Клинич-
ката болница „аџибадем Систина“. 

Д-р тони 
јосифовски

Дипломирал во 1995 година на 
Медицинскиот факултет во Скопје. 
Специјализација по општа хирур-
гија завршил во 1992 година на 
истиот факултет. Супспецијализа-
ција по дигестивна хирургија завр-
шил во 2006 година. Д-р Јосифов-
ски е дел од медицинскиот тим во 
Клиничката болница „аџибадем 
Систина“. 

Д-р оливер 
јовковски

Дипломирал во 1997 година на 
Медицинскиот факултет во Скопје. 
Специјализација по интерна меди-
цина завршил во 2002 година на 
истиот факултет. Супспецијализа-
ција по пулмологија и алергологија 
завршил во 2010 година на истиот 
факултет. Д-р Јовковски е дел од 
медицинскиот тим во Клиничката 
болница „аџибадем Систина“. 

Д-р снежАнА 
мешкоскА БонгАрД

Дипломирала во 1985 годи-
на на Медицинскиот факултет во 
Скопје. Во 1993 година одбра-
нила докторска дисертација во 
Швајцарија, во 2002 година одб-
ранила докторска дисертација во  
Скопје. Во 2004 година завршила 
супспецијализација по кардиоло-
гија во Скопје, а во 2009 година во 
Швајцарија. Дел од медицинскиот 
тим во Клиничката болница „аџи-
бадем Систина“. 

Д-р АницА ХАџи 
ПетрушевА 
јАнкијевиќ 

Дипломирала во 2001 годи-
на на Медицинскиот факултет во 
Скопје. Специјализација по физи-
кална медицина завршила во 2008 
година на Медицинскиот факултет 
во Скопје. Д-р Јанкијевиќ е дел од 
медицинскиот тим на Клиничка 
болница „аџибадем Систина“. 

Д-р ДрАгАн 
смилевски

Дипломирал во 1995 година на 
Медицинскиот факултет во Скопје. 
Специјализација по хирургија за-
вршил 2001 година на истиот фа-
култет. Д-р Смилевски е дел до 
медицинскиот тим во Клиничката 
болница „аџибадем Систина“. 

БојАн цАневски
Во 2002 година завршил средно меди-

цинско училиште отсек физиотерапевт. Во 
2010 г. завршил курс за кинезитејпинг. Бил 
дел од тренинг кампот за рехабилитација на 
фудбалскиот клуб Интер и Матерсбург. 10 го-
дини е физиотерапевт на македонската фуд-
балска репрезентација. Бојан Цаневски е дел 
од одделот за физикална медицина и рехаби-
литација во Клиничката болница „аџибадем 
Систина“.
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Проф. Д-р мАне 
грличков

Дипломирал во 1974 година на 
Медицинскиот факултет во Скопје. 
Специјализација по интерна ме-
дицина завршил во 1980 годи-
на, докторирал во 1988 година, а 
супспецијализација по ревмато-
логија завршил во 2003 година. 
Проф. д-р Мане Грличков е дел од 
медицинскиот тим во Клиничката 
болница „аџибадем Систина“. 

м-р Д-р сци. 
АнДрејчо 
грнчАровски

Дипломирал во 1993 година 
на Стоматолошкиот факултет во 
Скопје. Специјализација по орал-
на хирургија завршил 1998 годи-
на на истиот факултет. Магистри-
рал во 2006 година. Д-р Грнча-
ровски е дел од медицинскиот тим 
во Клиничката болница „аџибадем 
Систина“. 

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 ис-
тиот факултет. Проф. д-р таџер е дел од медицинскиот тим на Клиничката 
болница „аџибадем Систина“. 
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Тема
Бременост и бебе

Н
ајголемиот број трудници со гестациски дијабет 
немаат никакви забележливи знаци и симпто-
ми на болеста. Затоа кај речиси сите бремени 
жени треба да се направи скрининг за гестаци-
ски дијабет во периодот од 24. до 28. гестациска 

недела. Зошто се јавува и кои се последиците врз плодот и 
мајката, одговор побаравме од д-р Александар Бојаџиев, ги-
неколог акушер. 

Што е гестациски дијабетес? 
Гестациски дијабетес претставува посебен тип дијабетес, 

кој за прв пат се јавува во бременоста. Во овој период, хор-

моните од плацентата ја блокираат активноста на инсулинот, 
хормон кој што се лачи во панкреасот. Улогата на инсулинот 
е да го поттикнува влегувањето на гликозата во клетките. 
Со блокирањето на активноста на инсулинот, спречен е вле-
зот на гликозата во клетките, а како последица на тоа ниво-
ата на гликоза во крвта растат. Како што напредува бреме-
носта, плацентата произведува повеќе инсулин блокирачки 
хормони, што води до раст на нивото на шеќер во крвта на 
мајката, што може да го наруши растот и нормалниот развој 
на бебето. Од голема важност е гестацискиот дијабет да се 
препознае и третира најрано што е можно, за да се миними-
зира ризикот од компликации кај бебето. 

внимавајте на

шеќерот
во бременоста
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симптоми 
Најголемиот број трудници со гестациски дијабет немаат 

никакви забележливи знаци и симптоми на болеста. Токму 
затоа кај речиси сите бремени жени треба да се направи 
скрининг за гестациски дијабет во периодот од 24. до 28. 
гестациска недела. Мал број жени имаат низок ризик за ге-
стациски дијабет, па затоа не мора да бидат тестирани. Во 
таа група на жени спаѓаат жени под 25 години, со телесна 
тежина во здрави рамки, без историја за дијабет во фами-
лијата, кај кои никогаш немало покачено ниво на шеќер, кои 
не родиле бебе со поголема родилна тежина и доколку во 
претходната бременост немале компликации во бременоста 
што се асоцирани со дијабет. 

Лабораториски тестови 
Гестацискиот дијабет се испитува со лабораториски тест 

(glucose challenge test), кој се прави во периодот од 24. до 
28. недела од бременоста. Сепак, тестот може да биде на-
правен и при првата контрола во бременоста ако трудни-
цата има зголемен ризик за појава на дијабет. Доколку на-
правениот тест рано во бременоста е позитивен, тоа значи 
дека имате дијабет тип 2 од пред бременоста, што не бил 
препознаен од претходно. Тестот се изведува во два чекори, 
најпрво пиете раствор кој содржи 50 грама шеќер. По еден 
час, шеќерот во вашата крв се мери, а резултатот ќе покаже 
дали е можно да имате гестациски дијабет или не. Доколку 
резултатите се над нормалните вредности, потребни се по-
натамошни тестови, за да се потврди дијагнозата. 

коЛку е чест гестацискиот 
дијабетес? 

Гестациски дијабетес се јавува кај 10 проценти од сите 
бремености. По породувањето, речиси кај сите жени овој 
проблем исчезнува и нивото на шеќер во крвта се норма-
лизира. Меѓутоа, ако гестациски дијабетес се јавил во една 
бременост, има голема веројатност дека ќе се повтори во 
следните бремености. Покрај тоа, студиите покажуваат дека 
кај 20 до 50 отсто од жените кои имале гестациски дијабе-
тес во рок од 10 години може да им се јави дијабетес тип 2. 

како гестацискиот дијабетес ќе 
вЛијае на бебето? 

Ако не се лекува, гестацискиот дијабетес може да дове-
де до сериозни здравствени проблеми за вас и вашето бебе. 
Во текот на бременоста може да се јави зголемена количина 
на амнионска течност, што може да доведе до предвремено 
породување. Оние мајки кои имаат гестациски дијабет, има-
ат и зголемен ризик за појава на прееклампсија во бреме-
носта. Тие мајки се поподложни на инфекции на бубрезите, 
мочниот меур и грлото на матката. Кај трудниците со геста-
циски дијабет зголемена е веројатноста за ненадејна смрт на 
плодот, во последните месеци од бременоста. Зголеменото 
ниво на гликоза во крвта кај бебето во бременоста води до 
зголемување на масното ткиво, а тоа до зголемување на те-
жината на бебето (макросомија). Зголемена тежина на пло-
дот може да доведе до отежнато вагинално породување, а 
најчесто потребно е породување со царски рез. По породу-
вањето кај бебето може нагло да опадне шеќерот во крвта, 
а тоа е можно да доведе до компликации ако не се препо-
знае и лекува навреме. 

13



најдобар начин за Лекување 
Најважна е добра контрола на гестацискиот дијабетес во 

текот на бременоста. Контролата е од страна на гинеколог и 
ендокринолог. Третманот на гестациски дијабетес има за цел 
да одржи нормално ниво на гликемија во крвта. Третманот 
секогаш вклучува редовна, избалансирана и добро исплани-
рана диета, редовно вежбање и зголемен внес на течности. 
Исхраната треба да содржи протеини, комплексни јаглехи-
драти и масти, избегнување на благо, газирани благи соко-
ви и бели тестенини. Токму исхраната е од суштинско зна-
чење во справување со овој проблем. Најчесто третманот 
за гестацискиот дијабет всушност е здрава диета и редовно 
вежбање, но доколку и покрај тоа не се постигне ефективна 
контрола на нивоата на шеќерот во крвта, потребен е меди-
каментозен третман по препорака од ендокринолог. 

ризик фактори 
ризик фактори за развој на гестациски дијабетес се: 

 y Ако мајката има над 30 години 
 y Прекумерна телесна тежина на мајката 
 y Семејна историја на дијабетес 
 y Гестациски дијабетес во претходната бременост 
 y Претходно родено бебе со поголема тежина 
 y Претходно имала мртвородено бебе

превенција
Одржување на здрава тежина пред бременоста, избалан-

сирана и редовна исхрана богата со протеини, избегнување 
на рафинирана и храна богата со шеќери, како и редовна 
физичка активност се најважни во превенцијата на гестаци-
скиот дијабет. Доколку се придржувате кон овие правила, 
може да го намалите ризикот за појава на гестациски дија-
бетес дури до 70%. 

подготовка за бременост
Пред да ја испланирате својата бременост, мора да се 

консултирате со вашиот гинеколог. Тој ќе ви помогне и 
советува како да имате здрава бременост. Преку тесто-
ви ќе се одреди нивото на шеќер и ќе ве советува како 
да го контролирате истото. Тестот на крвта наречен 
гликолизиран хемоглобин тест (HbA1c) може да помог-
не за да се оцени колку шеќерот во крвта бил под кон-
трола во текот на изминатите 8 до 12 недели. Контро-
лата и одржувањето на нормални нивоа на шеќерот во 
крвта е особено важна пред забременувањето и во пр-
вите 2 месеци од бременоста. Високото ниво на шеќер 
во крвта во раниот период од бременоста може да до-
веде до аномалии кај плодот, но и да го зголеми ризикот 
од спонтан абортус.
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Тема
Бременост и бебе

Високиот крвен притисок во 
текот на бременоста е состој-
ба која бара посебно внимание 
и следење. Без разлика дали се 

појавила во текот на бременос-
та или пациентката го имала 
како состојба или болест пред 
забременувањето, овие паци-

ентки мора да имаат поинтен-
зивно следење и нега од своите 
гинеколози. За фактите во вр-

ска со покачениот крвен прити-
сок во текот на бременоста 

кои секоја пациентка треба да 
ги знае нѐ  информира д-р Павле 

Димчев, гинеколог акушер. 

ВидоВи Висок крВен 
притисок

Високиот крвен притисок некогаш е 
присутен пред, во други случаи тој се 
јавува во тек на бременоста. 

 y Гестациска хипертензија - се 
јавува по 20. недела од бреме-
носта. Трудницата нема зголеме-
на концентрација на протеини во 
урината или други знаци на оште-
тување на органите, иако во екс-
тремни случаи може да премине 
во потешки форми. 

 y Хронична хипертензија - се 
јавува пред бременост или пред 
20. гестациска недела. Но, бидејќи 
високиот крвен притисок најчес-

то се јавува без симптоми, многу е 
тешко да се одреди кога точно се 
појавил. 

 y Прееклампсија – Најсериозна 
компликација на хипертензијата 
во бременост без разлика на ети-
ологијата е прееклампсијата. Хро-
ничната и гестациската хипертен-
зија може да доведат до прее-
кламсија која се карактеризира со 
компликации во бременоста како 
висок крвен притисок и знаци на 
оштетување на други органи - об-
ично по 20. недела од бременос-
та. Претходно преекламсијата се 
дијагностицираше само доколку 
трудницата има висок притисок 

Висок 
крВен 
притисок 
може да му наштети на плодот
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Знаци и симптоми 
на прееклампсија: 

 y Зголемено ниво на протеини во 
урината или дополнителни зна-
ци за проблеми со бубрезите

 y Тешки главоболки
 y Проблеми со видот вклучувајќи 
привремено губење на видот, 
заматен вид или осетливост на 
светлина

 y Гадење и повраќање
Како најтешка форма која е и жи-

вотно загрозувачка е HELPP синд-
ромот кој оди со: 

 y Намалено ниво на тромбоцити 
во крвта 

 y Нарушена функција на црниот 
дроб

 y Болка во горниот дел од сто-
макот, најчесто под ребрата на 
десната страна

 y Недостиг на здив како после-
дица на течност во белите 
дробови

и протеини во урина. Денеска се 
знае дека трудницата може да има 
преекламсија, иако нема зголеме-
но ниво на протеини во урината. 

компликации од 
Висок крВен притисок 

Високиот крвен притисок, а посебно 
најтешката форма – прееклампсијата 
може да доведе до повеќе комплика-
ции во бременоста вклучувајќи: 

 y Намален протокот на крв во пла-
центата. Ако плацентата не добива 
доволно крв, вашето бебе ќе до-
бива помалку кислород и хранли-
ви материи. ова може да доведе 
до намален раст на плодот, ниска 
родилна тежина или предвремено 
породување. 

 y Абрупција на плацентата. Прее-
клампсијата го зголемува ризикот 
од абрупција на плацентата, каде 
плацентата пред породувањето 
се одвојува од внатрешниот ѕид 
на матката. Абрупцијата може да 
предизвика тешко крвавење и 
оштетување на плацентата, сос-
тојби кои се опасни по животот на 
мајката и на бебето. 

 y Предвремено породување. По-
некогаш предвременото поро-
дување е опција за да се спречат 
компликациите опасни по живо-
тот на мајката и бебето. 

 y ризик од кардиоваскуларни бо-
лести. Преекламсијата во идни-
на го зголемува ризикот од кар-
диоваскуларни болести кај мајка-
та. ризикот е поголем доколку сте 
имале преекламсија повеќе од ед-
наш или сте имале предвремено 
породување. 

преекламсија 
како последица на 
покачениот крВен 
притисок? 

Често преекламсијата е придруже-
на со нагло зголемување на телесна-
та тежина и отоци, особено во лицето 
и рацете. Но, овие симптоми, исто така, 
се јавуваат и во нормална бременост, 
па затоа тие не се сметаат за сигурни 
знаци за преекламсија. Прееклампсија 

понекогаш се јавува без симптоми. 
Првиот знак може да биде покачен 
притисок. 

Висок крвен притисок може да се 
развие постепено, но често има нена-
деен почеток. Следење на вашиот кр-
вен притисок е важен дел од прена-
тална грижа. За висок притисок се го-
вори доколку истиот е над 140/90 ми-
лиметри живин столб (mm Hg) или по-
голем – измерен двапати во рок од нај-
малку четири часа. 

третман 
Иако одреден број лекови за крвен 

притисок може да влијаат на вашето 
бебе, постојат лекови кои се безбедни 
во текот на бременоста. Златен стан-
дард за третирање на хипертензијата 
во тек на бременоста е Metil Dopa, кој е 
доста добар поради широкиот спектар 
на дозирање. Во исклучителни и по-
тешки состојби може да се употребу-
ваат и посилни антихипертензиви. 

Третманот е исклучително важен 
за да се избегнат ризиците од срцев и 
мозочен удар во текот на бременоста 
како последица на висок крвен прити-
сок. Последиците за плодот, исто така, 
се многубројни – од намалена телесна 
тежина па до смрт. 

Доколку треба да пиете лекови во 
текот на бременоста, вашиот лекар 
ќе ви препише терапија која ќе биде 
безбедна за вас и за вашето бебе. 
Лековите земајте ги како што ви се 
препишани. 

подготоВки  
За бременост? 

Ако имате висок крвен притисок, 
треба да се консултирате со вашиот 
гинеколог доколку планирате да заб-
ремените. Исто така, треба да посети-
те и кардиолог кој заедно со вашиот 
гинеколог ќе ви предложат што тре-
ба да направите пред да забремените. 
Доколку имате вишок килограми ќе ви 
препорачаат да ја намалите телесната 
тежина пред да останете бремени. 
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преВенција и 
намалуВање 
на риЗикот од 
компликации? 

За да го намалите ризикот од ком-
пликации треба да го направите 
следново: 

 y Не ги запоставувајте редовните 
пренатални прегледи

 y Земајте ги лековите за висок при-
тисок како што ви се препишани. 
Вашиот доктор ќе ви препише 
најбезбедни лекови. 

 y Останете активни. Следете ги 
препораките на вашиот лекар 
за физичка активност

 y Јадете здраво. Изберете храна 
која содржи помалку натриум 
и јаглехидрати

 y Избегнувајте да пушите цига-
ри, избегнувајте алкохол. 

Последните 3 точки не случајно се 
потенцирани, како и во многу други 
болести превенцијата е најважна, по-
себно исхраната е клучна. Намалени-
от внес на јаглехидрати (леб, тесте-
нини, пити, благи работи) во огромен 
број случаи може да ги превенира по-
тешките форми и компликациите на 
хипертензијата. 

 Во светот научниците постојано ис-
тражуваат за да се најде начин за да се 
спречи преекламсијата, но досега нема 
јасни стратегии. Доколку сте имале 

преекламсија во претходната бреме-
ност, што резултирала со породување 
пред 34. недела или сте имале прее-
кламсија во повеќе од една бременост, 
вашиот лекар може да ви препорача 
дневни ниски дози на аспирин во тек 
на бременоста. 

породуВање
Начинот на породување при неком-

плицирана хипертензија не зависи од 
истата, породувањето зависи од дру-

гите индикации. Сепак, вашиот гинеко-
лог може да ви предложи породување 
неколку дена пред крајниот рок со цел 
да се избегнат компликации. Доколку 
се развие преекламсија и други ком-
пликации, потребно е да се породите 
предвреме. При тешка прееклампсија 
завршување на бременоста може да 
биде единствениот избор. 

дали ќе можам да го 
дојам моето бебе? 

Жените со висок крвен притисок се 
охрабруваат да дојат и покрај тоа што 
се на терапија. 

Со вашиот лекар ќе се консултира-
те дали треба прилагодување на тера-
пијата при доењето. 

Хипертензијата во тек на бременост 
може да се манифестира од лесни сос-
тојби кои се превенираат само со хиги-
ено-диететски режим, но и тешки сос-
тојби кои се животно загрозувачки за 
мајката и плодот и кои бараат мулти-
дисциплинарен пристап. 

Сепак, хигиено-диететскиот режим 
(исхрана, активност, избегнување ци-
гари и алкохол) може исклучител-
но многу да помогне во превенцијата 
на комплкациите при оваа сериозна 
состојба.
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Тема
Бременост и бебе

С
ите антиепилептични ле-
кови имаат потенцијал да 
предизвикаат малформа-
ции кај плодот, но тој по-
тенцијал не е така голем 

како што се мислело во минатото. 
Општо земено, ризикот е мал и сите 
жени што имаат епилепсија можат да 
родат здрави деца. За бременоста и 
епилепсијата зборувавме со невроло-
гот д-р Татјана Чепреганова Чанговска. 

Дали 
антиепилептична 
терапија може 
Да преДизвика 
компликации кај 
бремените жени? 

Пред развојот на ефективната анти-
епилептична терапија, планирањето на 

бременоста и раѓањето не биле меди-
цински оправдани. Социјалните барие-
ри во некои случаи биле дури и потеш-
ки од самата болест. Така на пример во 
државата Минесота (САД) забраната 
за стапување во брак за жени со епи-
лепсија била укината во 1982 година. 
Меѓутоа долгогодишната примена на 
антиепилептици, епидемиолошките 
студии ни овозможиле денес да знае-
ме дека жените кои имаат епилепсија 
во споредба со општата популација 
имаат само нешто поголем ризик да 
родат дете со вродени малформации. 
Сите антиепилептични лекови имаат 
потенцијал да предизвикаат малфор-
мации кај плодот но тој потенцијал не 
е така голем како што порано се ми-
слело. Општо земено ризикот е мал и 
сите жени што имаат епилепсија има-

ат услови да родат здрави деца. Пла-
нирањето и водењето на бременоста 
од стручни лица е најголем предуслов 
за исполнувањето на желбата на овие 
жени да имаат здрави деца. Најмал ри-
зик за мајката и плодот ќе има ако це-
лата бременост е водена од стручни 
лица кои нападите ќе ги држат под 
контрола, а потенцијалниот ризик за 
малформации кај плодот ќе го сведат 
на минимум. 

Дали може Да се 
преДвиДи текот на 
епилепсијата во 
бременост? 

 Текот на епилепсијата во период 
на бременоста не може да се предви-
ди. Студиите покажуваат дека кај око-
лу 50% од бремените жени честотата 

ЖЕНИТЕ СО ЕПИЛЕПСИЈА  
МОЖАТ ДА ИМААТ  
СВОЕ ПОТОМСТВО
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на нападите останува непроменета, кај 
околу 30% нападите зачестуваат, а кај 
околу 20% проретчуваат. Зачестенос-
та на нападите се поврзува со зголе-
мување на нивото на серумски естро-
гени, задршка на натриум, а со тоа зго-
лемување на количината вода во орга-
низмот. Исто така, стравот, психичката 
напнатост, несоницата се фактори што 
можат да придонесат за зачестување 
на нападите. Во тек на бременоста 
опаѓаат серумските концентрации на 
антиепилептичниот лек во крвта. Овој 
пад на концентрацијата на лекот се 
поврзува со намаленото врзување на 
лекот за носачите во крвта, намалена-
та концентрација на носачи (албумини) 
во крвта и промена во процесите на 
елиминација на лекот во организмот. 
Во пракса многу од жените плашејќи 
се од негативните ефекти на лековите 
самоиницијативно ја намалуваат доза-
та или комплетно го прекинуваат ле-
кот. Поради сето ова во тек на бреме-
носта треба барем еднаш месечно да 
се проверува серумското ниво на ле-
кот во крвта за по потреба да се одре-
ди дозата на лекот. По породувањето 
серумското ниво на лекот може да се 
зголеми заради што дозата ќе треба да 
се промени т.е. намали. Епилептичните 
напади се неповолна состојба за време 
на бременоста. Ова посебно се однесу-
ва на контролата на големите напади 
(генерализирани тонично клонични) 
кои ако се јават во напредна бреме-
ност и може да предизвикаат недос-
тиг на кислород кај плодот, а со самото 

тоа последици по плодот. Современа-
та медицина не успева да постигне за-
доволителна контрола кај нападите кај 
1-2% од бремените жени. 

кои се потенцијални 
ризици за плоДот? 

Познато е дека деца на родители 
кои имаат епилепсија имаат поголем 
ризик и самите да добијат епилепсија 
споредено со општата популација. ри-
зикот е поголем ако мајката има епи-
лепсија, а помал ако таткото има епи-
лепсија. Појавата на напади кај мајката 
за време на бременоста уште повеќе 
го зголемува ризикот за појава на епи-
лепсија кај детето. Децата на жени кои 

имаат епилепсија имаат поголем ризик 
за фетална смрт, вродени деформите-
ти и аномалии, успорен развој. Жени-
те со епилепсија имаат 3-5 пати почес-
то рани или доцни спонтани абортуси. 
Причината за ваквата состојба не е по-
зната. Се смета дека причината се по-
веќе самите напади отколку примена-
та на антиепилептични лекови. Од по-
сериозните (поголеми) малформации 
најчесто се јавуваат расцеп на горната 
усна и срцеви дефекти. Овие малфор-
мации се јавуваат кај 4-6% деца ро-
дени од мајки кои примаат антиепи-
лептици споредено со 2-4 % кај жени 
кои се без епилепсија. Употребата на 
постарите антиепилептици како што 
се фенобарбитон, фенитоин, карбама-
зепин (Тегретол) , валпроична кисели-
на (Апилепсин, Депакине) се поврза-
ни со поголем ризик за појава на голе-
ми малформации кај плодот. За нови-
те антиепилептици се водат контину-
ирани студии за следење на појава на 
малформации кај плодот. Од овие сту-
дии употребливи се клиничките пода-
тоци за ламотригине (Ламал). Од мали-
те малформации најчесто се среќаваат 
малформации на прстите. Овие малфор-
мации се 2 пати почести кај деца роде-
ни од мајки кои имаат епилепсија и се 
на терапиија со антиепилептици.  

ризикот од појава на деформитет кај 
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плодот е поголем кај повисоки дози на 
лекови и при употреба на повеќе ан-
тиепилептици за контрола на напа-
дите. Сите деформитети кај плодот се 
предизвикани во првите 3 месеци од 
бременоста кога се формираат орга-
ните кај плодот. Многу од жените и не 
знаат дека се бремени во првите 1-2 
месеци од бременоста па ја пијат про- 
пишаната максимална доза од лекот. 
Заради ова кај жени со епилепсија од 
големо значење е бременоста да се 
планира и редовно контролира.      

како се воДи 
бременоста кај жена 
со епилепсија? 

Лекарот кој ја планира и води анти-
епилептичната терапија за време на 
бременоста се соочува со две спро-
тивставени барања, а тоа се мајката 
да нема напади, а плодот да се зашти-
ти од несаканите ефекти на антиепи-
лептиците. Најдобро решение би било 
пред да започне бременоста антиепи-
лептичните лекови да се прекинат, а 
пациентката да нема напади. Меѓутоа 
ова во пракса многу тешко може да се 
направи и најголем број од жените мо-
раат да продолжат да земаат лекови. 
Заради ова најдобро е бременоста да 
се планира. На идната мајка треба да ѝ 

се објаснат ризиците од примената на 
антиепилептици како за неа така и за 
плодот и да се направи тие ризици да 
се сведат на минимум. Ова може да се 
постигне ако пред да започне бреме-
носта пациентката се префрли само на 
еден антиепилептик и тоа на најниска-
та доза која дава ефект. Најдобро е да 
се избере лек кој покажува специфич-
но дејство за одреден вид напади. Во 
периодот пред бременоста треба да 
се одреди нивото на лекот во крвта 
за да ja видиме можноста за намалу-
вање на дозата. Во секој случај за на-
малувањето на дозата не треба да нѐ 
води резултатот од нивото на антие-
пилептикот во крвта туку состојбата 
на пациентот (има или нема напади). 
Многу е добро ако може да се постиг-

не во првите 3 месеци од бременоста 
дозата на лекот да се држи на најниско 
можно ниво, а во последните месеци 
од бременоста дозата да се покачи за 
да не се појават напади за време на 
породувањето. Покрај ова од почеток 
на бременоста е потребно да се дава-
ат мултивитамински препарати кои во 
себе содржат и фолна киселина. Во по-
следните месеци од бременоста треба 
да се вклучи и витамин К за да не дојде 
до крвавења кај плодот. Во тек на бре-
меноста задолжително е барем еднаш 
во 18. недела од бременоста пациент-
ката да се упати на висококвалитетен 
ултразвучен (ЕХО) преглед за да се ре-
гистрираат евентуални малформации 
кај плодот. Ако такви малформации се 
регистрираат во зависност од нивна-

та тежина бременос-
та може и да се пре-
кине. Породувањето 
пожелно е да се из-
врши во институција 
која во својот состав 
има единица за ин-
тензивна нега и ле-
кување поради опас-
носта од појава на 
епилептични напади 
за време на самиот 
акт на породување.

Лекарот кој ја планира и води 
антиепилептичната терапија 

за време на бременоста се 
соочува со две спротиставени 

барања, а тоа се мајката 
да нема напади, а плодот да 
се заштити од несаканите 

ефекти на антиепилептиците
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ABOT Реклама

• Успешно ослободува од запек
• За сите групи на пациенти
• Нежно дејство
• Не создава зависност
• Пребиотик
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Тема
Бременост и бебе

И
нфекциите кои може да се јават во 
бременоста можат да поминат незабе-
лежано, а можат да направат оштету-
вања како на плодот така и на здравје-
то на идната мајка. За тоа потребно 

е тие навреме да се дијагностицираат и лекува-
ат. Според д-р Јорданчо Иванов, гинеколог аку-
шер, промените кои настануваат во организмот на 
мајката, како хормонални така и физички, се причи-
на за зачестено јавување на некои инфекции. Тука 
спаѓаат: уринарните инфекции, цервико-вагинал-
ните инфекции, TORCH инфекциите, но и сите рес-
пираторни и преносливи болести во текот на бре-
меноста можат да му наштетат и на плодот и на 
мајката. Доколку не се лекуваат некои од инфек-
циите во бременоста, може да доведат до спонтан 
абортус, предвремено породување, инфекции и 
сепса кај плодот. Некои од нив можат да наштетат 
на органогенезата, со нарушување во развојот на 
органите и сетилата кај плодот и да дадат конгени-
тални аномалии. Инфекциите во бременоста може 
да бидат предизвикани од бактерии, габички, виру-
си и паразити. 

ИНФЕКЦИИ
ВО БРЕМЕНОСТА
И НИВЕН ТРЕТМАН

Уринарни инфекции
Уринарните инфекции во текот на бременос-

та можат зачестено да се јавуваат поради ола-
бавување на мазната мускулатура кај жената и 
поради близината на уретрата до аналната и ва-
гиналната регија. Најчести предизвикувачи на 
уринарни инфекции во текот на бременоста се 
со Escherichia coli, Enterokoki, Staphilococcus, 
Proteus, Ureaplasma, Chlamidia и др. Инфекции-
те можат да бидат на мочниот меур (cistitis), но и 
со зафаќање на погорните делови на уринарниот 
тракт (pielonephritis). Често пати одат заедно и со 
вагинална инфекција, па е потребно истовремено 
лекување на двете инфекции. 

Најчестите симптоми кои се јавуваат се за-
честено мокрење, пецкање при мокрење, проме-
на на бојата и миризбата на урината, крв во ури-
ната, болка во долниот абдомен. Доколку се јави 
и болка во слабините и покачена температура, 
треба да се помисли на Pielonephritis-инфекција 
и на бубрезите, која мора посериозно и подолго 
да се третира со антибиотици, за да не дојде до 
предвремено породување. Во случај на појаву-

Поради проме-
ните кои на-

стануваат во 
организмот 
на мајката, 
како хормо-
нални така 

и физички, се 
причина за за-
честено јаву-
вање на некои 

инфекции
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вање на овие симптоми, секогаш треба да се ја-
вите на гинекологот кој ја води бременоста, каде 
ќе ви биде направен преглед, уринокултура и врз 
основа на добиените резултати вашиот гинеколог 
ќе ви препорача лекување. Лекувањето може да 
биде со антибиотик, зголемен внес на течности 
за побрзо испирање на уринарниот тракт, хигие-
но-диететски режим, зголемен внес на витамин Ц 
и чаеви како на пример брусница. Најчести анти-
биотици кои се препишуваат се од групата на пе-
ницилини и цефалоспорини, другите помалку или 
во исклучителни случаи. Лекувањето обично трае 
од 7-10 дена, а по потреба може да се повтори 
или да се комбинира со лекување и на вагинал-
ната инфекција. 

цервико-вагинални 
инфекции: 

овие инфекции во текот на бременоста, исто 
така, можат да доведат до спонтани абортуси, 
предвремено прскање околу плодовите овојници 
и истекување на плодовата вода и предвремено 
породување. Потребно е жената пред бременос-
та да биде испитана за овие инфекции со микро-
биолошки иследувања и третирана, за да не дој-
де до несакани последици во текот на бременос-
та. Најчести предизвикувачи на овие цервико-ва-
гинални инфекции се предизвикувачи од групата 
на Колимформни бактерии, Streptokoki, Stafilokoki, 
Enterococcus, Candida, Chlamidia, Micoplasma и 
Ureaplasma. Доколку жената не е испитана пред 
бременоста, во текот на бременоста се земаат ми-
кробиолошки брисеви за овие бактерии и доколку 
е потребно се спроведува терапија со антибиоти-
ци-системски и вагинално. 

TORCH-инфекции во текот на 
бременоста: 

Кратенката TORCH се однесува на инфекции 
со Т-Toxoplasma, O-(other)-други инфекции, како 
Hepatitis B, Mumps, Treponema, Parvo B 19 virus, 
Varichela, R-Rubeola, C-CMV инфекција и H–Herpes 
virus инфекции. 

Симптомите на овие инфекции, можат да бидат 
од незабележливи, со благи симптоми како општа 
слабост, покачена температура, отечени лимфни 
јазли и кожен осип, сѐ до големи оштетувања на 
плодот со ембриопатии и фетопатии. 

Toxoplasmosa е болест чиј предизвикувач е 
Toxoplasma gondii. Најчести пренесители на оваа 
инфекција се мачките, а се пренесува преку тер-
мички необработена храна и млеко, немиено ово-
шје и зеленчук. Инфекцијата се пренесува преку 
постелката на плодот и доколку се јави во први-
от триместар од бременоста, најчесто завршува со 
спонтан абортус. Доколку е активна во подоцнеж-
ната бременост може да донесе до конгенитални 
аномалии, застој во растот на плодот, предвремено 
породување и мртвороденост. 

Hepatitis B и C, Sifilis, Varichela - Хепатит Б и 
Ц во текот на бременоста се пренесуваат по сексу-
ален пат и со крвни продукти. Можат да се прене-
сат на плодот и треба специфично да се лекуваат. 
Сифилисот денес е се помалку присутен, но сепак 
треба да се мисли на него во бременоста бидејќи 
може да даде сериозни оштетувања на плодот. 
Varichela вирусот во текот на бременоста, може да 
даде сериозни оштетувања на сетилните органи, 

Лекувањето 
може да 
биде со 

антибиотик, 
зголемен внес 
на течности 

за побрзо 
испирање на 
уринарниот 

тракт, 
хигиено-

диететски 
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мозокот и коските кај плодот. 
Parvo B19 вирусот може да предизвика ане-

мија и хидропс на плодот, со излевање на течност 
во белите дробови и стомакот на бебето, со смрт-
ни последици. 

Rubeola инфекцијата е предизвикана од вирус и 
доколку дојде до заразување на трудницата во пр-
вите три месеци од бременоста, доаѓа до оштету-
вање на очите, слухот, срцето, мозокот и коските 
кај плодот. Лекување не постои и поради сериоз-
носта на ефектите по плодот, се препорачува пре-
кин на бременоста. Денес најголем број од труд-
ниците се заштитени од оваа болест со прележу-
вање на истата во раната детска возраст или со 
вакцинација. 

CMV или цитомегало вирусните инфекции, 
доколку се појават во текот на бременоста може 
да предизвикаат сериозни оштетувања на пло-
дот како застој во растот, зголемување на црниот 
дроб и слезенката, оштетување на очите и мозокот 
и смрт на плодот. Доколку претходно во животот 
пациентката била во контакт со оваа група виру-
си-пред забременувањето, и има створено имуни-
тет и Ig G антитела во циркулацијата, истите немо-
жат да му наштетат на плодот. 

HSV или херпес вирусите тип 1 и тип 2 ге-
нитален херпес - доколку се јави инфекција во 
текот на бременоста, истата може да се пренесе и 

на плодот, па затоа се препорачува завршување на 
бременоста со царски рез. 

Сите овие TORCH инфекции се тестираат пре-
ку крвта со антитела, за да се докаже или исклу-
чи нивно постоење во текот на бременоста. Докол-
ку се позитивни IgM антителата, се работи за све-
жа инфекција која може да му наштети на плодот. 
Доколку се присутни IgG антителата, се работи за 
стекнат имунитет кај мајката од претходен контакт 
со овие вируси и истите неможат да му наштетат 
на плодот. 

Други инфекции кои можат да му наштетат на 
плодот во текот на бременоста, се и инфекциите со 
гонореа, трихомонас, туберкулоза, листерија и дру-
ги и сите тие треба да бидат соодветно третирани 
и лекувани. Исто така сѐ повеќе е присутна и ин-
фекцијата со СИДА, предизвикана со HIV вирусот, 
со сите последици на синдромот на имунодифици-
енција на плодот и последици по натамошниот жи-
вот на детето. 

Бројот на инфекциите во текот на бременоста, што можат 
да му наштетат и на плодот и на мајката е навистина 

голем. Редовните гинеколошки прегледи пред и во текот на 
бременоста и консултациите со вашиот гинеколог, ќе ја 

намалат нивната појава и штетни ефекти по здравјето на 
мајката и идното новороденче. 
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М
алигните болести, најчесто се појавуваат во 
постара животна доба. Последниве децении 
сѐ повеќе жени, од оправдани или неоправда-
ни причини, одлучуваат да ја одложат бреме-
носта до четвртата деценија од животот и затоа 

здружувањето на бременоста со малигно заболување станува 
сѐ почест проблем. Д-р Златко Палчевски, гинеколог акушер, 
објаснува дека со подобрување на степенот на преживување 
за многу малигни болести кои се појавуваат во репродуктив-
ниот период од гинеколозите се бара да ги познаваат постап-
ките за зачувување на фертилитетот (способност за забреме-
нување и раѓање) во тек на лекувањето. Тој додава дека, исто 
така, потребно е и пренатално советување на младите жени 
лекувани од малигно заболување кои планираат бременост. 

Меѓутоа, и кај нас и во Европа, „поради мал број на случаеви“, 
во тек е стандардизирање на протоколите за дијагноза и леку-
вање. Карцином и хумана репродукција е област која спојува 
повеќе различни специјалности. Лекување бремени кои боле-
дуваат од канцер, како и лекување на млади жени кои имаат 
канцер и сакаат да бидат бремени многу е деликатно и бара 
научно познавање за ризиците здружени со лекувањето. Мла-

дите жени кај кои се поврзани карцином, желба за бременост 
или актуелна бременост можат да бидат лекувани на најопти-
мален начин врз основа на современите знаења. 

ДИЈАГНОСТИЧКИ ПРОЦЕДУРИ
Најчести малигни заболувања во бременост се: карцином на 

грлото на матката, дојката, јајчникот, ендометриумот а порет-
ко меланом на кожата, леукемија, лимфом итн. Особено важно 
е вклучување на пациентката и нејзиниот партнер во донесу-
вање одлуки за адекватна информираност за можните опции, 
ризици и резултат за мајката и плодот во однос на дијагностич-
ки и терапевтски постапки. 

Основни дијагностички процедури се: детална лична и 
фамилијарна анамнеза, инспекција, палпација, базичен бима-
нуелен преглед, лабораториска анализа на крвта и анализа на 
специфични туморски маркери, биопсија на промената за хис-
то-патолошка потврда. 

Најчести дополнителни дијагностички процедури се: 
ултразвукот кој е многу важен за докажување на промени и 
нема опасност по мајката и плодот. Магнетната резонанца - 
MRI исто така е безбедна дијаностичка процедура, но без ко-

Тема
Бременост и бебе

КАРЦИНОМ И БРЕМЕНОСТ

28 •  Plus • БрОј 16



ристење на контрастно средство. рендген - на градниот кош и 
мамографија може да се примени со физичка (оловна) зашти-
та во пределот на матката. Компјутеризирана томографија - CT 
не е дозволена, освен во исклучителни состојби, поради јони-
зирачко зрачење. Сцинтиграфија не се препорачува. ПЕТ скен 
исто така е контраиндициран. 

ПРИНЦИПИ НА ЛЕКУВАЊЕ
Дијагноза и терапија на малигна болест во бременост е го-

лем предизвик и за акушерот и за хирургот бидејќи и двајцата 
тежнеат да се спроведе неодложно лекување на мајката и да 
се одржи бременоста. За оптимален третман потребен е мул-
тидисциплинарен пристап. Заедничка одлука треба да донесат 
пациентот, гинеколог – онколог, патолог, акушер и педијатар – 
неонатолог. Во Клиничката болница „Аџибадем Систина“ овие 
случаи се лекуваат со препорака од стручна Комисија за ма-
лигни заболувања во проширен состав во кој има и психолог. 

Препораките поврзани со класична или отворена опе-
рација во тек на бременост велат, доколку е можно, таа да 
се одложи до оптимален период, односно да се изведе во тек 
на вториот триместар, од 14. до 18. недела од бременоста за 
да се намали процентот на спонтани абортуси, а да се има до-
бар преглед во оперативното поле. Доколку се изведува ла-
пароскопски, безбедна е во која било гестациска недела, и 
по мајката и по плодот. Во првиот триместар најдобра е прис-
тапноста во оперативното поле, но зголемен е процентот на 
спонтани абортуси. Во третиот триместар отежнат е пристапот 
во оперативното поле и потребно е да се мониторира состојба-
та на плодот. Најчесто, по претходна согласност на мајката, во 

овој период се пристапува кон царски рез и хируршка експло-
рација за малигното заболување. 

Во однос на анестезијата што се користи во тек на интер-
венција, денес не постои разлика за аномалии на плодот кај па-
циентки оперирани во тек на бременост и неоперирани бреме-
ни жени. Вообичаените дози на анестетици, мускулни релак-
санти и аналгетици немаат негативно влијание на плодот, ос-
вен ако оперативниот зафат не трае повеќе часа. 

Покрај хируршките тертмани, при дијагностициран карцином 
во бременост, особено при леукемија и лимфом, може за ле-
кување да се користи и хемотерапија. Доколку е неопходно, 
таа е најбезбедна во период од 14. до 35. недела од бременос-
та. Сепак, ефектот зависи од видот на малигномот, староста на 
бременоста и од типот на хемотерапевтските лекови. Послед-
ната одлука ја носи пациентката, дали ќе се лекува и дали ќе ја 
продолжи бременоста. 

Радиотерапија – зрачна терапија не се препорачува пред 
завршување на бременоста. 

ПОРОДУВАЊЕ
Треба да се преферира природен – вагинален начин на 

породување. Предностите на вагинално породување кај 
онколошки пациентки се: помал губиток на крв, намален 
ризик од инфекција, кратко траење на хоспитализација, 
подобра презервација на репродуктивните функции. Сѐ 
ова е посебно значајно за пациентки кои примале хемоте-
рапија пред породување. 

Породување со царски рез, доколку нема акушерска 
индикација, се прави во поретки случаеви, односно при 
цервикален карцином, метастази во долги коски и кар-
лични коски, како и при метастази во мозок. 
ЗаКЛУЧОК: Неопходен е индивидуализиран пристап 

кон секоја пациентка со карцином во бременост за опти-
мален резултат од лечењето.

Инциденцата на неакушерски хируршки постапки во 
бременост се движи од 0, 75 до 2 %. 

Најчести хируршки зафати во тек на бременост кои не 
се поврзани со малигно заболување се апендектомија 
(отстранување на слепото црево), потоа циста на јајчник, 
отстранување на жолчно ќесе, трауматски повреди итн.
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енес живееме во модерно 
општество. Современата 
жена пред себе поставува 
високи цели. Таа е во по-
стојана трка за напредок 
во образованието и во ка-

риерата. Оваа борба за пари и успех, 
свесно или не, го одложува процесот 
на забременување и создавање потом-
ство. Но, биолошкиот часовник, сакале 
ние или не, сепак одбројува. 

Со зголемување на возраста на же-
ната, шансите за зачнување се намалу-
ваат. Тоа се случува бидејки веќе по 
35-та година од животот на жената, 
бројот и квалитетот на јајце клетките 
значително се намалува. 

Биљана Палчевска, ембриолог, 
објаснува дека денеска најголем на-
предок во ин витро оплодувањето е 
направен со замрзнување јајце клетки. 

Порано процентот на преживување 
на одмрзнати јајце клетки беше мно-
гу низок. Во последнава декада мож-
ностите на методите за бавно замрз-
нување (slow-freeze) и витрификација 
постигнаа голем напредок. 

Витрификација (vitrification) е процес 
на криопрезервирање (замрзнување) 
со криопротектант и е ултра брзо за- 
мрзнување без формирање мраз. Ви-
трификацијата во моментов се приме-
нува за криопрезервирање на гамети, 
ембриони и оваријално ткиво. 

 Постојат поголем број причини за 
замрзнување на јајце клетки: 

1. Медицинска 
 индикација

Во овој случај причина за замрзну-
вање е малигно заболување кај жената 
на некои органи во близина на јајници-

те поради што таа ќе мора да биде под-
ложена на хемо или зрачна терапија. 
Причина може да биде и хируршка ин-
тервенција поради бенигна или некоја 
сомнителна болест на јајчниците. 

2. Рана Менопауза
Доколку пациентката има фами-

лијарна анамнеза за рана менопауза 
може да ги замрзне своите јајце клет-
ки. Во тој случај таа ги зачувува свои-
те јајце клетки доколку и кај неа на 
помлади години се намали или откаже 
функцијата на јајчниците. 

3. Вонтелесно 
 оплодуВање

 При постапката на вонтелесно опло-
дување ако се добијат поголем број јај-
це клетки, а доколку машкиот фактор 
е значително лош, во тој случај вишо-

Кој е Кандидат 
за замрзнување 

јајце КлетКи?

Со зголемување на 
возраста на жената, 

шансите за зачнување 
се намалуваат
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кот јајце клетки може да се замрзнат. 
При нареден циклус, доколку машкиот 
фактор има подобра оплодна моќ, во 
точно одреден момент се одмрзнуваат, 
и при повторна постапка, вонтелесно 
да се оплодуваат. 

4. одложуВање  
 на бРеМеност

Жените кои поради напредок во об-
разованието или кариерата или пора-
ди немање партнер сакаат да го одло-
жат раѓањето можат да ги замрзнат 
своите јајце клетки во рана возраст. 
Со тоа се зголемуваат шансите за идна 
бременост. 

5. донација  
 на јајце клетки

Жените кои немаат квалитетни јајце 
клетки се кандидати за оплодување со 
донирани јајце клетки. Во постапката 
на донација на јајце клетки, жената до-
нор е проследена на генетски испиту-

вања (генетски скрининг) и сите дру-
ги иследувања предвидени со законот 
за биомедицинско потпомогнато оп-
лодување. Потоа следува постапка на 
хормонска стимулација на јајчниците. 
Се прави аспирација на јајце клетки-

те и тие веднаш се криопрезервираат 
(замрзнуваат). Кога жената реципиент 
ќе биде подготвена да забремени, јај-
це клетките се одмрзнуваат, се опло-
дуваат со семениот материјал од парт-
нерот на реципиентката и создадениот 
ембрион се трансферира во матката на 
реципиентката. 

на која ВозРаст 
е најдобРо да се 
заМРзнат јајце 
клетки? 

 Се смета дека најдобар период за 
замрзнување на јајце клетки е меѓу 30. 
и 38. година од животот на жената. 
Процентот на успех при ИВФ постапки-
те кај жените по 38. година е значи-
телно помал отколку кај помладите по-
ради природниот процес на стареење 
на јајце клетките. 

Во 1986 година е родено првото 
бебе од замрзната јајце клетка.
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Живот
Бременост

ајчинството е дел од приро-
дата. Благослов за кој мечтае 
секоја жена. Највеличестве-
ниот миг во животот. Но, за-
коните на природата знаат 

да си поиграат со нашите животи. Да нè ста-
ват на предизвик и да нè тестираат колку мо-
жеме да ги издржиме тие удари за да го доби-
еме тој единствен и неповторлив миг во живо-
тот да добиеш свое чедо и да станеш мајка. На 
тој трнлив пат, во остварување на својот најго-
лем сон, тргнала и Снежана Трендевска. 16 го-
дини го чекала мајчинство. Секоја пречка успе-
вала да ја тргне со својата храброст, преголема 
желба и љубов во свои раце да го држи своето 

чедо. Колку и да биле сурови и болни сите уда-
ри и падови на тој пат, таа успевала да стане и 
уште посилна да продолжи понатаму. 

Покрај себе ги имав 
вистинските луѓе

Годините минувале, но таа не се откажувала. 
А како цел на таа борба го имала највредното и 
најсилно нешто во животот, нешто што ѝ дава-
ло сила да продолжи понатаму – да биде мајка. 

„Колку и да беше тешко, колку и да беше 
мачно и болно, јас ја имав таа среќа покрај мене 
да бидат вистинските луѓе, мојот сопруг Тони 
Трендевски и д-р Никола Панчевски, со кои за-
едно на крајот ја издвојувавме победата. Тие 

Колку и да беше 
тешко, колку и 
да беше мачно и 

болно, јас ја имав 
таа среќа покрај 

мене да бидат 
вистинските луѓе, 
мојот сопруг Тони 

Трендевски и д-р 
Никола Панчевски

Д-р Панчевски ми ја По Дари матеа
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беа мојата најголема поддршка! “ низ солзи се 
потсетува Снежана на годините минати во без-
број медицински третмани и интервенции. 

Нејзината приказна започнува пред повеќе 
од една деценија, кога со сопругот како млад 
брачен пар решиле да го остварат својот сон и 
да станат родители. 

„Човекот велат е посилен од челик, а покр-
шлив од јајце. Никогаш не знаев колку сум сил-
на додека не го доживеав ова. Колку желба-
та ме направи моќна и силна да се спротивста-
вам на сè што ми стои на патот. Во моменти се 
чувствував дека сиот свет се урнал врз мене, 
но веќе следниот ден бев подготвена да ста-
нам, да направам рестарт и повторно да тргнам 

уште посилна“ – објаснува Снежана. 
Иако секој месец очекувала позитивни вести, 

сепак, времето поминувало, но, како што вели, 
„штркот“ никако да затропа и на нејзината вра-
та. Тогаш, по неколку консултации со доктори, 
решила да ја прифати подадената рака на д-р 
Никола Панчевски и заедно да дојдат до поса-
куваната цел. 

„16 години се обидував. За сето тоа време 
имав безброј инсеминации и ин витра, но сето 
тоа на крај завршуваше со неуспех. Причи-
на беше интервенцијата на грлото на матката 
уште пред многу години. останував бремена, но 
плодот го губев секогаш кога грлото на моја-
та матката ќе попуштеше“, објаснува Снежана. 

и медицината стана 
немоќна 

Снежана дополнува дека неуспесите еден 
по друг се ределе и покрај нејзините напори и 
пожртвуваност на д-р Панчевски. По долги го-
дини борба веќе биле исцрпени и последните 
медицински постапки кои давале надеж дека 
Снежана, сепак, на крајот ќе остане мајка. 

„Покрај пациентите и ние, докторите, поми-
нуваме низ истата траума. Седиме, размислу-
ваме и разговараме, ова направивме не ус-
пеа, се обидовме со тоа, но повторно не успеа... 
Имам поминато многу време во размислување, 
низ главата ми поминаа многу идеи. На крајот 
доаѓате до ќорсокак и не знаете што поната-
му“, објаснува д-р Никола Панчевски, гинеко-
лог акушер во Клиничката болница „Аџибадем 
Систина“. 

кога најмалку очекував 
останав бремена

Сепак, со развојот на медицината во после-
ден момент се јавила и нова надеж за Снежана. 
Тоа е медицинската техника т. н трансабдоми-
нален серклаж. 

„Самата техника претходно беше лоша и има-
ше многу компликации. јас тогаш само што се 
вратив од Фиренца, каде оваа постапка веќе 
беше модифицирана. размислив и дојдов до за-
клучок дека Снежана е потенцијален пациент 
за овој тип интервенција. По толку многу неус-
песи сите жени размислуваат така, што ќе ми е 
ова, доста е веќе. Бев сигурен дека ова ќе го ис-
тераме до крај. Така и се случи“, дополнува д-р 
Никола Панчевски. 

Кај Снежана оптимизмот повторно се вра-
тил. Иако се вратила повторно на почеток, била 
подготвена со нови сили да изоди уште еден 

Човекот велат е 
посилен од челик, 

а покршлив од 
јајце. Никогаш не 
знаев колку сум 

силна додека не го 
доживеав ова

Д-р Панчевски ми ја По Дари матеа
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обид за бременост. 
По направените кон-
султации со д-р Пан-
чевски требала да по-
чека да ѝ помине ци-
клусот и да се јави на 
интервенција. И чу-
дото кај Снежана по 
16 години, сепак, се 
случи. 

„Доаѓаше лето. Ед-
вај чекав да се оп-
уштам, да одам на од-
мор и да заборавам 
на сè, да соберам сили за да почнам одново. За-
тоа и настојував да ја направам интервенцијата 
и да одам на заслужен одмор. Помина еден ме-
сец, па уште еден, третиот веќе одминуваше, а 
јас немав циклус. решив да се консултирам со 
д-р Панчевски. Кога ми направи ехо сите бевме 
стаписани од веста дека сум бремена во 6. ге-
стациска недела“. 

интервенција во третиот 
месец од бременост

Бидејќи интервенцијата абдоминален сер-
клаж морала да се направи, а во исто време и 
да се отстрани туморот на јајчникот, кој го до-
била во меѓувреме, Снежана со тешко срце ре-
шила да абортира. Ваквата одлука ја донела би-
дејќи не сакала да ризикува и уште еднаш да се 
разочара т. е. предвреме да го изгуби детето. 

„Сакав да се среди прво сè, да направам 
абдоминален серклаж, кој беше моја последна 
надеж, па да се обидам повторно. Немав сили 
пак да доживеам разочарување и да го изгу-
бам детето“.

Но, д-р Панчевски се спротивставил на Сне-
жана и решил да му даде шанса на новиот 

живот. 
„И покрај тоа што 

беше бремена, со 
операцијата го из-
вадивме туморот од 
јајчникот. Техниката е  
специфична бидејќи 
не смееш да употре-
биш струја како во 
другите случаи би-
дејќи Снежана беше 
бремена. Сè е сосема 
поинаку и многу ри-
зично. Во исто време 

направивме и трансабдоминален серклаж. Со 
тоа Снежана е првата жена во нашата болни-
ца кај која е направена оваа интервенција. На 
наше огромно задоволство, сè испадна како 
што треба“, раскажува д-р Панчевски за текот 
на интервенцијата. 

Времето полека поминувало, Снежана сè по-
веќе добивала надеж дека, сепак, на крај во 
своите раце ќе ја држи својата ќеркичка. Бре-
меноста напредувала нормално, без какви било 
компликации. Во 38. недела дошол посакувани-
от миг. Со царски рез Снежана на свет ја донесе 
својата среќичка Матеа. 

„Кога се разбудив од анестезија веднаш се 
сетив зошто сум тука, знаев дека станав мајка. 
Веднаш ми го донесоа тоа мое толку посакува-
но и очекувано бебе. И овој пат имаше солзи, 
но по толку години за првпат тоа беа солзи ра-
досници“, го опишува Снежана моментот кога 
за првпат ја видела Матеа. 

Нејзиниот пример е најреткиот, но сигурно 
и најсреќен пример во кој сонот преминува во  
стварност. Денеска, вели Снежана, ужива во 
мајчинството, во среќата и насмевката која се 
вратила на нивните лица. Заедно со својот со-
пруг градат семејно гнездо исполнето со дет-
скиот глас на малата принцеза, сон кој многу-
пати дотогаш само го мечтаела и замислувала. 
Нејзината животна приказна, испреплетена со 
силни емоции, солзи, но и огромна радост на 
крајот од борбата што ѝ ја приредил животот 
и стручниот тим на Клиничката болница „Аџи-
бадем Систина“е доказ дека “Никогаш не тре-
ба да очајувате и да се обесхрабрувате! „Нају-
бавите и најпосакуваните желби немаат цена, 
едноставно треба само искрено да ги сакате и 
да се борите за нив докрај. А, кога во тоа ќе ви 
помогнат професионалци кои ќе застанат како 
заштитник на патот, тогаш успехот е повеќе од 
сигурен! 

Кога се разбудив 
од анестезија 

веднаш се сетив 
зошто сум тука, 

знаев дека станав 
мајка. Веднаш ми 

го донесоа тоа мое 
толку посакувано 
и очекувано бебе
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Тема
Бременост и бебе

проблеми
и совети

за доење

Доењето е природен процес и затоа 
треба лесно да се совлада. Но, младите 
мајки многу често имаат проблем 
со техниката доење. За најчестите 
проблеми во доењето, одговор ни даде 
Милена Буџаровска дипломирана 
медицинска сестра. 
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Болна брадавица: Нормално е да чувствувате болка во 
брадавицата кога бебето ќе почне да цица, особено ако ви 
е прво дете и првпат доите. Но, доколку добро го позицио-
нирате бебето и тоа со целата уста ја опфати брадави-
цата и дел од ареолата (потемниот дел околу брадавица-
та), оваа болка ќе ја сведете на минимум. 

Совет:  релаксирајте се и заземете „добра“ положба грбот да 
ви е исправен и потпрен и во седечка и во лежечка позиција 
и наместете го бебето во „крило“ со лицето свртено кон вас. 
Ставете му ја главата во пределот на лакотот на раката и со ис-
тата рака и дланка потфатете го во делот на колкот и нозете 
(бебето да лежи на вашата подлактица). Насмевнете му се на 
вашето бебе и помогнете му да ја најде брадавицата со тоа што 
ќе ја доближите до усните и брадата (со тоа бебето го разви-
ва рефлексот на пребарување). За време на доењето не само 
брадавицата туку и целиот кафеав дел од дојката (ареола) ста-
вете го во устата на вашето бебе. Правилното позиционирање 
за време на доењето и честите подои (по барање (demand) на 
бебето)  ја зголемува количината на мајчиното млеко и спре-
чува создавање рагадии (пукнатини на тенката и нежна кожа 
на брадавиците).  Кога ја местите дојката во устата на вашето 
дете држете ги 4-те прсти под дојката и палецот над дојката 
оформувајќи ја буквата С. Бидете сигурни дека бебето е добро 
поставено, односно носето на вашето бебе е отворено и тоа 
лесно дише и нема простор меѓу брадата на бебето и дојката. 

Испукана брадавица: Напукнатите брадавици може да 
бидат резултат на многу сува кожа, инфекција, непра-
вилно позиционирање на бебето или од неправилно корис-
тење на пумпата за измолзување. 

Совет:  Поставете  го бебето во правилна позиција,  а по до-
ењето внимавајте брадавиците да бидат суви и отворени и на 
крај од доењето пак премачкајте ги со дебел слој маст на база 

на  ланолин  (природен  препарат  кој  не  му  пречи  на  бебето) 
или едноставно премачкајте  ги  со измолзено мајчино млеко. 
Кога излегувате од дома користете влошки за брадавици за да 
спречите триење на болните брадавици од облеката. Избегну-
вајте да ставате алкохол, сапун или шампон бидејќи тие ги су-
шат и оштетуваат брадавиците. Едноставно, хигиената на бра-
давиците одржувајте ја со топла вода. 

Затнување на млечните канали: Најчеста причина за 
затнување на млечните канали се скратените и нере-
довни подои, неправилното позиционирање (лоша поста-
веност) за време на подојот или постојан притисок од 
несоодветна облека. Ако мајката го ограничува траење-
то на подојот, времето што му е потребно на бебето 
да ги испразни градите, ако го скрати ноќниот подој, ко-
ристи цуцла лажливка или се дава дополнителна исхрана 
(вештачко млеко), доведува до преполнување на дојките и 
зголемен ризик од појава на маститис. 

Разликата меѓу затнатите канали и инфекција на дојката е 
само еден степен. Затнатите канали се однесуваат на болна 
или осетлива дамка или грутка на дојката која не е придруже-
на со покачена температура. Оваа состојба се јавува поради 
несоодветно испразнети млечни канали. Притисокот кој се 
јавува зад затнатиот канал предизвикува воспаление на око-
лното ткиво. Вообичаено се јавува на едната дојка. Вашата 
дојка е болно осетлива и постои црвенило, обично странично. 
Доколку болката или грутката е придружена со треска, сла-
бост, замор или изнемоштеност, станува збор за инфекција 
на дојката. Вообичаено се јавува на едната дојка и треба вед-
наш да побарате помош од лекар. 
Совет:  Без разлика дали болката е предизвикана од затнати 
канали или од воспаление на дојката, третманот е ист, топли 
облоги на вашите дојки, одмор, честа масажа на дојките и до-
ење на болната страна. Најважно е да се обидете да немате 
долги паузи меѓу два подои. обрнете внимание и на негата на 
брадавицата, но и регулирајте го стресот кој негативно влијае 
врз лактацијата на млекото. 
  Топлите облоги  ја зголемуваат циркулацијата околу бол-
ното место. Може да се користи и термофор или водена пареа. 
Во овие случаи помага и блага масажа во пределот на затна-
тите канали. Масажата почнува зад заболеното место (грутка-
та) со кружни и нежни движења на прстите во правецот на 
брадавицата. За да се ослободи затнатиот канал комплетно, по 
топлата бања и масажата се препорачува доење или измолзу-
вање на млекото. 
  Честото доење ќе спречи преполнување на дојките и ќе 
овозможи  лесен  и  слободен  проток  на  млекото.  Сè  додека 
дојката е набрекната или топла на допир, охрабрувајте го бебе-
то да цица, и тоа секогаш понудете ја болната дојка. 
  Одморот има значаен дел во лекување на затнатите кана-
ли и воспоставување лактацијата. одложете ги дневните ак-
тивности, посети и релаксирајте се. ова е најубавиот миг во ва-
шиот живот. одморајте во полулегната позиција кога и бебето 
спие. 
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Преполни дојки / Голем 
проток на млеко од дојка-
та: Големиот проток на 
млеко во млечните канали 
може да биде проблем при 
доењето бидејќи може да до-
веде до преполнетост на дојките, 
а може да е причинето од бебето и/
или мајката. Бебето сè уште не ја 
совладало вештината на исцицу-
вање, поспано е поради новороде-
нечка жолтица, со мала родилна тежина (слабо и кревко) 
и не е во можност да ја исцица целата количина млеко. 

Совет:  обидете се рачно или со пумпа за рачно измолзување 
да  го измолзете вишокот млеко и продолжете со доење на 
вашето бебе. 

Маститис: Маститисот е воспаление на дојката пре-
дизвикано од микроорганизми и речиси триесет отсто од 
доилките развиваат мастит проследен со температура, 
треска, главоболка, а понекогаш и со повраќање и гадење. 
Најчесто се јавува во првите 3 месеци. Обично е засегна-
та само едната дојка. Причините се: разранета брадави-
ца (која е влезна врата за бактериите), со истовремен за-
стој во млечните канали, но и тесен градник, неправилен 
ритам на доење, анемија, стрес и замор. 

Совет:  Воспалението  предизвикано  од  маститисот  се  леку-
ва со антибиотици (назначени од лекар), топли облоги и често 
измолзување на афектирана града. Со спроведување на овие 
мерки воспалението се повлекува за 24 часа. Доењето не тре-
ба да се прекинува и во овој период. Мајката не треба да се 
плаши дека инфекцијата ќе се пренесе на бебето затоа што во 
овој случај воспалено е жлезденото ткиво, а не млекото. 

Инфекција со кандида (сор): Инфекцијата со кандида 
е честа габична инфекција што ги зафаќа лигавиците. 
Може да се јави и кај мајката и кај бебето. Ако кај мајката 
се појават болни брадавици, силни болки во дојките во те-
кот или по доењето, печење, чешање и црвенило на брада-
виците, тоа може да значи инфекција со кандида. Kај бебе-
то може да се јават бели наслаги во устата, на непцата 
или на јазикот со што доењето е отежнато. 

Совет:  Сорот не е сериозна инфекција, но треба да се лекува 
и кај бебето и кај мајката. Се препишуваат капки „нистатин“ за 
бебето (од страна на педијатар), а мајката се лекува со маст за 
локално лекување. Нема потреба од прекинување на доење-
то, но треба да се внимава добро на хигиената на рацете пред 
и по доењета, хигиената на дојките и пумпите за измолзување.

Недоволно млеко: Доколку вашето малечко и покрај тоа 
што го доите не напредува добро, можеби причината е не-
правилната техника на доење или, пак, немате доволно 
млеко (запомнете, тоа е систем на празнење и полнење, 
колку почесто го ставате вашето бебе на града да цица 
толку се создава поголема количина млеко). 

Совет:  Хранете се здраво, внесувајте витамини и минерали, 
одморајте се со цел да добиете доволно млеко. Доколку ва-
шето млеко не ги задоволува потребите, тогаш почнете со до-
полнителна исхрана (но само во договор со вашиот педијатар). 

Бебето ви заспива на дојката: Сигурно многупати додека 
сте го доеле вашето бебе се случило да ви заспие на дојка-
та. Причина за ова може да биде замор, физиолошка жол-
тица и сл. Од тие причини бебето не успева да исцица до-
волна количина млеко. 

Совет:  Кога ќе забележите дека бебето за време на цицање-
то забавува и почнува да  ги затвора очињата,  тргнете  го од 
дојката и почнете нежно да го будите. Како што бебето расте 
така ќе биде во состојба да остане будно подолго време и нема 
толку брзо да се заморува. 
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Рамни или вовлечени брадавици: Анатомски некои мајки 
имаат рамни или вовлечени брадавици, и истите прет-
ставуваат пречка во позиционирањето и доењето на бе-
бето кое тешко ги прифаќа, а тоа значи дека со проблем 
се соочуваат и мајката и бебето. Најважно е дека во те-
кот на првата и втората недела од доењето со упорност 
и трпеливост овој проблем може да се реши. 
Совет:  Правилното  позиционирање  на  бебето  само  ќе 

помогне во извлекување на брадавиците. Пожелно е пред по-
дојот мајката со стимулација  (со кружни движења,  со пумпа 
или со шприц) да ја извлече брадавицата. Пред да се роди бе-
бето може да се направи едноставен тест на брадавици при 
што се открива постоење рамни или вдлабнати брадавици. Тоа 
се изведува на следниот начин: палецот и показалецот се по-
ставуваат на ареолата (темна зона околу брадавицата). На ба-
зата на брадавицата треба да се притисне при што треба бра-
давицата да се испакне. Ако таа се вовлече, потребно е да се 
преземат мерки, да се масираат дојките, особено брадавиците, 
со крпа, што придонесува за развој на брадавиците. 

Разранети брадавици со рани: Разранетите брадавици се 
сериозен проблем, кој бара внимание од доктор, но и брзо 
дејствување. Најчесто настануваат поради неправилно 
позиционирање и врзување на бебето во текот на доењето. 

Совет:  Правилна  положба  на  бебето  во  текот  на  доењето. 
При доењето 2,5 см од дојката (брадавицата и дел од ареола-

та) да биде ставена во устата на бебето. Времетраењето на до-
ењето по можност да се ограничи на 20 минути. По секој подој 
брадавиците да се исушат на воздух и на крајот на доењето да 
се измолзат неколку капки млеко и да се намачкаат брадави-
ците, или да се премачкаат со маст на база на ланолин што по-
мага во заздравување на раните. Доколку имате многу болни и 
раскрвавени брадавици, консултирајте се со доктор. 
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Тема
Бременост и бебе

најчести прашања 
за предвремено 

родените бебиња
Пред 3 децении предвремено родените деца имаа многу мали шанси да преживеат. Денеска 

со развојот на медицината сè  се промени. Д-р Антони Христовски, неонатолог, ни одговара на 
најчестите прашања за предвремено родените бебиња. 

Кога бебето се смета  
за недоносено 

Бебето родено пред 37. гестациска недела од бременоста 
се смета за недоносенo, односно предвремено роденo бебe. 
Се смета дека 24. гестациска недела од бременоста е најра-
ното време кога бебето е доволно развиено и може да пре-
живее, но со помош на неонатална интензивна нега. Бебето 
кое е родено пред 24. гестациска недела во најголем број 
случаи не е доволно зрело за да може да преживее. 

КолКу е опасно аКо бебето 
се роди пред терминот 

Предвремено родените бебиња се мали и недоволно раз-
виени, со телесна тежина помала од 2.500 грама. За екс-
тремно незрели бебиња се сметат тие што се родени пред 
28. гестациска недела и овие бебиња се посебно чувствител-

ни. И токму поради предвременото породување, во одреде-
ни случаи кај овие бебиња можни се здравствени комплика-
ции како: 

 y Проблеми со дишењето (хронични проблеми со белите 
дробови) 

 y Кардиоваскуларни проблеми
 y Жолтица поради незрелоста на црниот дроб
 y Проблеми во исхраната (неможност да го координира 
цицањето, намален тонус, конвулзии) 

 y Нарушување во крвните садови
 y Склоност кон инфекции

КаКо изгледа предвремено 
родено бебе 

Основните карактеристики на предвремено роденото бебе 
се општа незрелост на органите и системите кои се важни 
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за живот. Кожата кај бебињата е тенка и покриена со мали 
влакненца, а крвните садови се многу видливи. Мускулите и 
поткожното масно ткиво се слабо развиени, па предвреме-
но родените бебиња изгледаат ситни и слаби. Плачот едвај се 
слуша, а половите органи се неразвиени. Со текот на времето 
бебето ќе созрее, напредува, расте и ќе добие изглед на бебе 
родено во термин. 

дали сите предвреме родени 
бебиња треба да бидат  
во инКубатор 

Во првите денови од животот предвремено родените бе-
биња имаат незрел систем за регулација на телесната темпе-
ратура, па без помош на регулација на температурата не мо-
жат да ја одржат нормалната телесна топлина. Во инкубато-
рот лесно се регулира температурата и влажноста на возду-
хот. Исто така, инкубаторот претставува изолирана средина и 
на тој начин го штити бебето од инфекции. 

Кога бебето може да излезе  
од инКубатор 

Инкубаторот првенствено се користи за да се постигне 
температура кај предвремено роденото бебе и затоа еден од 
важните предуслови за префрлање на бебето од инкубатор 
во креветче е способноста на бебето да ја одржи телесната 
температура. Бебето се вади од инкубатор тогаш кога него-
вата здравствена состојба е стабилна и има телесна тежина 
над 1. 700 грама. 

КолКу време поминува 
предвременото бебе во болница 

Предвремено родените бебиња остануваат во болница во 
зависност од тоа колку се предвреме родени, како и нивната 
здравствена состојба. Ако се незрели, со мала телесна тежи-
на, бебињата остануваат подолг временски период бидејќи 

им е потребна грижа и следење од медицински лица. 

КаКо да се грижите за 
предвремено роденото бебе 

На вашето предвремено родено бебе потребно му е пого-
лемо внимание и грижа, затоа често посетувајте го и оства-
рувајте контакт со него. Допирајте го, зборувајте му, давајте 
му љубов. Бебето ќе ги запамети допирите и бојата на ваши-
от глас. По излегувањето од болница, неопходни се редовни 
контроли и скрининзи кои се препорачани од лекарот. 

дали предвремено роденото 
бебе може нормално да се дои 

Секоја капка од вашето млеко е од непроценливо значење 
за новороденчето, особено кога тоа е предвреме родено или, 
пак, болно. Бидејќи станува збор за недоносено бебе најчес-
то тие имаат проблем со цицањето додека не зајакнат и не се 
развијат доволно. Затоа најдобро е да го измолзете своето 
млеко со помош на пумпа за измолзување и да му се даде на 
бебето преку сонда. 

КолКу треба да напредува 
бебето месечно 

Колку ќе напредува во телесна тежина месечно зависи од 
неговата здравствена состојба. Доколку е стабилно, додека 
е во болница тоа треба да добива од 20 до 30 грама дневно. 

Кога предвремено роденото бебе 
ќе ги стигне своите врсници 

Кога предвременото родено бебе ќе ги стигне своите врс-
ници зависи од генетските фактори, средината, дали има не-
кои хронично заболување, невролошки проблеми. Доколку 
нема никакви компликации, предвремено роденото бебе до 
три години може да ги стигне своите врсници. 
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Тема
Бременост и бебе

П
олека. Бебињата се на-
вистина нежни, но тешко 
може да се случи да до-
бијат фатална инфекција 
ако цицале валкан палец. 

Д-р Станка Танчева Крстевска, неона-
толог, ни одговори на единаесет сос-
тојби на кои родителите на деца од 0 
до 3 години треба да обрнат внимание: 

1) ОБИЧНаТа НаСТИНКа не секо-
гаш е обична и треба да се занема-
ри. Во првите две години поголемиот 
број деца ќе имаат неколку настинки, 
со течење од носот, кивање, намален 
апетит, кашлица или болка во грлото. 
Најголемиот број од нив не се за загри-
жување, но кај бебиња помали од 6 
месеци настинките многу лесно може 
да преминат во бронхиолитис, круп 
(кашлица како лаење) или воспаление 
на белите дробови. Затоа доколку де-
тето е вознемирено, има температура, 
кашла, без апетит е или има отежнато 
или забрзано дишење, настинката мо-
жеби се развила во нешто посериоз-
но. Повикајте педијатар. 

2) СВИРеЊе ВО ГРаДИТе Сé што 
свири во градите не е астма! Кај до-
енчиња, свирењето во градите при-
дружено со забрзано дишење е многу 
почесто симптом на бронхиолитис, ин-
фекција која доведува до воспаление 
на малите дишни патишта во белодро-
бието. Најчесто станува збор за вирус-
на инфекција. Во потешки случаеви, кај 
кои значително е отежнато дишењето 
на бебето, доаѓа до појава на цијаноза 
со помодрување околу устата и на вр-
вовите од прстите при што неопходно 
е болничко лекување. 

3) ВОСПаЛеНИе На СРеДНОТО УВО 
е состојба која во просек се јавува ед-
наш кај две третини од децата до 2-го-
дишна возраст. Ако не се лекува може 
да доведе до губиток или намалување 
на слухот. Јавете се кај педијатар. 

4) ВИСОКа ТемПеРаТУРа ги исто-
штува децата и вознемирува родите-
лите. Сепак, тоа е знак дека започна-
ла одбраната на организмот од закану-
вачкиот агенс т. е. дека се активирал 
имуниот систем во детскиот органи-
зам. Затоа не избрзувајте со давање 
лекови кога се јавува покачена тем-
пература. Поголемо внимание треба 
да се обрне кога станува збор за но-
вороденче со покачена температура 
со оглед на неразвиениот имун систем 
кај нив и огромната склоност кон ин-
фекции. Ако температурата кај нив е 
повисока од 38 степени, се наметнува 
потреба од лекарски надзор. Кај доен-
чињата и малите деца температура по-
висока од 38. 5 С која трае повеќе од 
два -три дена е исто така причина за 
посета кај педијатар. 

Бебињата не се кршливи, но некои симптоми 
предизвикуваат вистинска паника кај 

родителите. Тукушто ви ја предадоа вашата 
3. 5 килограми тешка „причина за среќа”,  

а вашата прва реакција е:  

ПОМОШ! ДА НЕ ГО ПОВРЕДАМ? 

најголеми 
 проблеми  
  кај бебињата 
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5) ПОВРаЌаЊе 
Најчестата причина за 
повраќање кај малите деца е вирус-
на цревна инфекција. Но, повраќање-
то може да биде симптом и на посе-
риозни заболувања како што се пнев-
монија, менингитис или воспаление 
на слепото црево. Знаците за трево-
га се: повраќање придружено со гла-
воболка, или повраќање кое трае по-
веќе од 24 часа, како и стомачна болка 
или појава на крв во повратената маса. 
Повеќето епизоди на повраќање ќе 
престанат сами од себе, но во одреде-
ни случаеви детето треба внимателно 
да се пои со течности за да се избегне 
дехидратација. 

6) ДеХИДРаТаЦИЈаТа се одлику-
ва со сува кожа и слузници, испукани 
усни, вознемиреност и истоштеност. Во 

т а -
ков слу-
чај на 
д е ц а т а 
треба да 
им се да-
дат раствори 
за рехидрата-
ција, кои содр-
жат избаланси-
рани количества 
сол, шеќер и мине-
рали. Течноста треба 
да се дава постепено за 
да се избегне повторно 
повраќање поради надраз-
нетиот желудник. Дехидрата-
цијата е опасна состојба, поради 
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тоа што кога е силно изразена може да 
доведе до нарушена работа на бубре-
зите, шок, па дури и смрт: тешките слу-
чаи треба да се хоспитализираат за ин-
травенозно рехидрирање. 

7) ПРОЛИВОТ е најчест симптом 
при вирусна цревна инфекција во дет-
ска возраст. обично престанува сам 
од себе за неколку дена. Доколку е 
поизразен или, пак, придружен со 
повраќање, фебрилност може да до-
веде до дехидратација. Во тие случае-
ви покрај пробиотици неопходно е и 
рехидрирање на детскиот организам. 
Во случаеви кога проливот трае по-
веќе од два -три дена, и/или доколку 
се јават голем број столици, јавете се 
кај педијатар. 

8) ДеРмаТИТИС – често присутен 
во доенечкиот период, особено во т. н 
„предел на пелените“. Причината е по-
стојан контакт со отпадните екскрети 
(урина и измет) , како и самиот мате-
ријал од кој се направени пелените. За-
тоа и најмала грешка во негата на ко-
жата во доенечкиот период води до 
воспаление на кожата во тој предел. 
Практично, нема доенче кое барем ед-

наш во својот живот додека ги носи 
пелените не добило умерено воспале-

ние на кожата во тој реон. ова воспа-
ление се нарекува дерматитис. Се ка-
рактеризира со црвенило на кожата, 
а ако не се спроведе соодветен трет-
ман доаѓа до појава на ерозии на ко-
жата кои печат и болат. Вака оштете-
ната кожа е подложна на секундарни 
инфекции од габички или бактерии. 
Можна е појава на гнојна инфекција 
на кожата која се карактеризира со 
мозолчиња кои се црвени и чешаат, 
создаваат красти и е честа е кај деца 
до две години. општо земено, осипи-
те кај децата се ретко опасни, освен 
ако не се работи за алергија или осип 
придружен со висока температура 
и тогаш тие се причина за посета кај 
педијатар. 

9. ПаЃаЊе на бебе или мало дете 
од висина поголема од висина на кре-
ветот треба да биде секогаш просле-
дено со внимание. Повраќање кое не 
престанува, вртоглавица и несигур-
но одење, како и промена на свес-
та, поспаност укажуваат на повреда 
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Решение 
Ако бебето е нА слободно доење: 

 y Мајката да води сметка за својата 
исхрана. Имено, одредена храна и 
пијалаци (газирани пијалаци, кафе 
во поголема количина, чоколади, 
зачинета храна...) може да доведе 
до појава на грчеви кај бебето. Со 
нивно одбегнување се редуцираат 
грчевите. 

 y Ако бебето цица истовремено од 
двете дојки, најдобро е прво да ја 
испразни едната дојка, а потоа да 
му се понуди другата дојка. Кај бе-
биња кои цицаат брзо и лакомо да 
се внимава од поголемо голтање 
воздух кое често е причина за на-
дуеност и абдоминални колики. 

 y Елиминирајте го пушењето во око-
лината на бебто, а, секако, и мајка-
та да го одбегнува пушењето.

 y Поставете затоплена пелена око-
лу стомакот на бебето.

 y Искапете го во топла вода .
 y Поставете го бебето да лежи на 
стомак.

 y одбегнувајте преоптоварување на 
стомакот на бебето.

 y Вежбајте со нозете на бебето 
како да вози велосипед.

 y Дајте му чај од корморача и не-
кој од капките за редуцирање на 
абдоминалните грчеви. 

на мозокот и бараат итен медицински 
надзор. 

10) ПРеДОЦНа ОДИ, ЗБОРУВа, 
ПРеБаВНО РаСТе Некои задоцнувања 
во развојот на детето се едноставно 
резултат на единствениот образец по 
кој се развива вашето дете, и докол-
ку тоа не заостанува многу зад своите 
врсници не би требало да биде причи-
на за грижа. 

11) СТОмаЧНИ ГРЧеВИ Постојат 
повеќе причини за нивна појава.  
обично се јавуваат во ист временски 
период во текот на денот. Детето ин-
тензивно плаче и не се смирува со да-
вање млеко. Вообичаено има гасови и 
по нивно испуштање доаѓа до смиру-
вање на болката. 

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

Над 25 години нашите продукти
им помагаат на мајките да се
грижат за бебињата:

•  HPA® Ланолин
•  Подлошки за гради
• Ќесички за млеко
• Latch Assist за извлекување
     на вовлечени брадавици
• Рачна и двојна електрична
     пумпа за измолзување млеко

Чист HPA® Ланолин: 890 ден.
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ПИСМО

 По прележан грип, почнаа болки во стомакот. На допир 
сè беше меко, немаше ништо, на доктор ни рекоа дека 
треба да се направи ехо, па ангиографија. По направената 
ангиографија решивме да дојдеме во Клиничката болница 
„Аџибадем Систина“ кај д-р Митко Караѓозов. Се одлучивме 
да дојдеме поради докторот, за кого сме слушале само добри 
нешта, но и поради добрите услови кои ги нуди болницата. 
Имаме верба во него. Докторот ни рече дека имам аневризма 
на абдоминална аорта која е активирана бомба во стомакот 
и треба да се реши со операција. Откако ми објасни што 
треба да се прави, со целосна доверба решив да се оперирам. 
Но, тој не ја изневери мојата доверба. Во среда ме оперираше, 
а веќе во недела на нозе ја напуштив болницата. Си дојдов 
дома, немав никакви потешкотии по интервенцијата, немав 
ни болки. По операцијата ми се појави модрило на палецот на 
десната нога, каде ми беше затната артеријата и докторот 
ми рече дека треба да се прави друга операција. 
 Во рок од недела дена ни закажаа уште една операција. И 
еве сега се чувствувам супер. Не чувствувам никакви проблеми. 
Станувам, се движам нормално. Стручноста се гледа кога 
човек ќе стане за три дена.  
 Во Клиничката болница „Аџибадем Систина“ задоволен 
сум од сè, почнувајќи од приемот до сместување во болничка 
соба. Не сум сретнал пољубезен персонал.  
 Многу сум благодарен. Целиот тим кој работи со д-р 
Караѓозов е прекрасен. 
 Сум бил на многу прегледи во земјава и надвор, но ваков 
тим и организација досега не сум запознал. 

     Со почит,
              Борис Маркоски
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НЕТ ЕЛЕКТРОНИКС ДООЕЛ Скопје 
ул.Скупи 55, 1000 Скопје, Македонија   
тел: 02 321 8090 , факс: 02 321 8099 
www.netelectronics.eu  

               Авторизиран дистрибутер и сервис за Р.Македонија   
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Интервју
Живко Темелковски

Од каде љубОвта кОн 
планинарењетО? 

Сосема случајно, пред 30 години, кога во тоа 
време се занимавав со сосема друг спорт – бо-
рење, кој беше најтрофејниот спорт во Југосла-
вија. За кондиција постојано трчав на Водно. 
Случајно запознав еден човек кој бил плани-
нар, ме внесе во планинарскиот клуб. За крат-
ко време станав и претседател. И од тогаш го 
водам Планинарскиот спортски клуб при МВР. 
За овие 30 години, не само јас туку и членовите 
на клубот сме биле на многу експедиции. 

ШтО е пОтребнО за да се 
биде планинар? 

Пред сè потребна е голема желба. Јас добро 
се сеќавам дека кога почнав немав ништо од 
опрема. Апсолутно ништо. Но, имав добра жел-
ба. На 29 ноември, кога се подготвував за нат-
превар во борење, за само еден ден изодев 

СО СЕКОЈ 
ОСВОЕН ВРВ 
ГО ДОПИРАM 
НЕБОТО

пеш од Богомила до Скопје. Целиот пат го по-
минав само со обични платнени патики. Денес 
не можам да верувам како сум можел во тие 
зимски услови, во тој длабок снег да одам со 
обични платнени патики. Тоа е планинарска 
тура од 100 километри. Но, нормално е дека без 
опрема не треба да се трга на вакво време, мо-
жете да се разболите. 

имате ли пОсебен режим 
на исхрана, на живОт? 

Не, немам никаков посебен режим на исхра-
на. Јадам тоа што има на масата или тоа што ќе 
го понесам во ранецот. Спортски режим имам – 
трипати неделно сум во спортска сала, а за ви-
кенд секогаш сум на планина без оглед на вре-
менските услови. Секој вторник се состанува-
ме со клубот и правиме програма и според неа 
се движиме. Секој викенд сме на планина, во 
земјава или надвор. 

30 години 
негова страст 
се планините. 

Македонското знаме 
го има развиорено 
на многу светски 
врвови. Неговиот 

најголем поттик е 
суровата планина 

Елбрус. И покрај 
лошите временски 

услови со снег, 
грмотевици и магла, 
Живко Темелковски 

заедно со 16 члената 
БМУ експедиција 

успеа како водич да се 
искачи по 4-ти пат 
на највисокиот врв 

во Европа. 
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кОја е ваШата пОследна 
експедиција? 

Последното патување беше летово во август, 
на официјално највисокиот врв во Европа, Ел-
брус во Кавказ, Русија, каде бев организатор и 
водич на БМУ експедиција во 2014. Ако отво-
рите интернет ќе прочитате дека Елбрус е една 
од најсмртоносните планини во светот. Во про-
сек секоја година погинуваат од 15 до 30 пла-
нинари, кои одат со единствена цел да се ка-
чат на врвот и да се вратат дома здрави и живи. 
Сите тие се искусни и добро опремени планина-
ри. Причината за смртноста се опасностите кои 
ги носи таа. Елбрус не е технички тешка, не се 
потребни специјални јажиња и опреми. Но, она 
што е специфично и на што се должи смртнос-
та на планинарите е тоа што планината се наоѓа 
меѓу две мориња Касписко и Црно Море и вре-
мето постојано е нестабилно. Во јули и во ав-
густ температурата достигнува и до -20 или -30 
степени. Тоа и не е толкав проблем. Невреме-
то е најчесто со грмотевици и во вакви услови 
не можете никако да се засолните. Ако падне 
гром, нема начин да се спасите. Потоа, премно-
гу густа магла, силен ветер со брзина до 120 
км на час, ветер со јачина на која не можете да 
ѝ се спротивставите. Едноставно ве дига како 
парче хартија. Потоа, на планината има глече-
ри, огромен снежен планински масив со проце-
пи. Кога има невреме тие процепи се покриваат 
со снег и вие не знаете каде газите. Ќе нагази-
те на процеп и вашето тело во секунда пропаѓа 
вертикално 20-30-50 метри и се забивате како 
клинец. 

ШтО е пОтребнО за да се 
издржи тОј напОр? 

Треба да имате сила да се искачите, но и да 
се симнете. Има случаи кога некој може да се 
качи на врвот, но не и да се симне. Едностав-
но останува на планината. Вие треба да води-
те сметка да се вратите назад. Тогаш успехот 
е многу поголем. отидовме, се качивме и сите 
се вративме. 

Трипати неделно 
сум во спортска 
сала, а за викенд 
секогаш сум на 

планина без оглед 
на временските 

услови

Имаш чувство 
дека си поблиску 

до небото и 
секогаш владеат 
некои емоции во 
тебе и искри на 

среќа. Не може да 
се опише!

каквО е чувствОтО кОга ќе 
се качите на врвОт? 

Чувството е боженствено. Студено е 20, 
30 или 40 степени под нулата, меѓутоа забо-
раваш на сè. Цело време си се подготвувал 
за да се качиш на врвот и остануваш таму 
само 5 минути. Не можеш повеќе да си доз-
волиш, многу е ладно, има невреме и мораш 
да се вратиш назад. Имаш чувство дека си 
поблиску до небото и секогаш владеат не-
кои емоции во тебе и искри на среќа. Не 
може да се опише! Нормално, си честитате 
со тие кои се горе и уживате во тие мигови. 
Не мора да се качите на некој светски врв, 
качете се на обично мало врвче, на некои од 
планините во Македонија. Нека биде тоа и 
највисокиот врв Кораб и ќе видете дека ќе 
ја споделувате среќата со тој што е веднаш 
до вас, без оглед дали го познавате или не. 
Таа еуфорија која владее на врвот е многу 
интересна. 

без „аџибадем систина“ 
експедицијата немаШе 
да успее

овие експедиции се многу скапи и ретко 
кој може сам да си дозволи да ги плати. По-
требни се средства за авионски билети, хра-
на и воопшто за целиот престој. Благодаре-
ние на Клиничката болница „Аџибадем Сис-
тина“ ја реализиравме последната експеди-
ција. Пред сè сме благодарни на проф. д-р Јо-
вица Угриновски, кој е најголем поддржувач 
на македонското планинарење. 
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Тема
`Рбет

С
пинална стеноза настанува 
кога се стеснува просторот 
во `рбетот и предизвику-
ва притисок врз `рбетни-
от мозок и нервите. Околу 

75% од случаите на спинална стено-
за се јавуваат во долниот дел на гр-
бот (лумбалниот `рбет). Според проф. 
д-р Кирил Лозанче, неврохирург, во 
повеќето случаи како последица на 
спиналните стенози се јавува болка 
по должината на грбот и/или на нога-
та. Најчесто болките во ногата се при-
дружени со стегање, вкочанетост и 
болниот дури има потреба да застане 
и да ја одмори ногата. 

Постојат многу потенцијални причи-
ни за спинална стеноза вклучувајќи: 

Стареење: Се смета дека дека сте-
нозата претставува еден краен ста-
диум во стареењето на дискусот. Со 
тек на време амортизирањето меѓу 
прешлените може да почне да се вло-
шува. Исто така, се појавува нарушено 
движење меѓу зглобовите на 'рбетни-
от столб. На овие начини се создаваат 
мали израстоци на коските (остеофи-
ти) кои се вовлекуваат и го стеснува-
ат `рбетниот канал. Со возраста, лига-
ментите (сврзното ткиво меѓу коските 
во `рбетот) може да се згуснат и така 
да го стеснат каналот

Артритис: Две форми на артритис 
кои можат да влијаат на стеснувањето 
на `рбетот се остеоартритис и ревма-
тоиден артритис. 

Наследноста: Многу ретко, ако 
`рбетниот канал е мал уште од раѓање, 
симптоми на спинална стеноза може 
да се појават и кај млади луѓе. Струк-
турни деформитети на инволвирани-
те прешлени може да предизвикаат 
стеснување на `рбетниот канал. 

Нестабилност на `рбетот: Кога 
еден прешлен лизга напред, тој при-
тиска на нервите од `рбетниот мозок. 

Болка 
Спинална стеноза може да резулти-

ра со болка во долниот дел на грбот, 
како и во нозете. Стенозата може да 
ги приклешти нервите кои ги контро-
лираат мускулите во нозете. Дополни-
телни симптоми може да вклучуваат: 

 y Чести паѓања, неумешност
 y Болка и тешкотии при 
одење

 y В к о ч а н е т о с т , 
пецкање, чув-
ство на топли 
и ладни нозе.

дијагноза 
Спиналната сте-

ноза потешко се 
дијагностицира би-
дејќи симптомите се исти 
со други состојби и повреди во `рбе-
тот. Обично луѓето кои имаат спинал-
на стеноза немаат претходна историја 
на проблеми со `рбетот. Често само 
симптоми во нозете се индикација за 
постоење на спинална стеноза. На овој 

начин треба да се разликува од васку-
ларни болести на нозете. 

Ако едноставни третмани, како што 
се нестероидни анти-инфламатор-
ни лекови, не помогнат, може да би-
дат потребни специјални испитувања 
за да се утврди причината за пробле-
мот. Потребно е да се направи магнет-

на резонанса или компјутерска то-
мографија. Овие и други испи-

тувања може да ни дадат 
детали за коските и тки-

вата и да помогнат во 
дијагнозата. 

третмани: 
Промени во полож-

ба: Лицата со спинална 
стеноза може да ги убла-

жат симптомите со промена на 
движењето. Во текот на подолгот-
рајно стоење или одење со наведну-
вање напред се ублажуваат симпто-
мите. Исто така, легнати со колената 
свиткани во градите може да се олес-
ни тегобите. 
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Лекови: Во некои случаи, притисо-
кот врз нервите може да предизвика 
воспаление или оток. Нестероидни ан-
ти-инфламаторни лекови може да по-
могнат во олеснување на симптомите. 

Одмор проследено со постепено 
продолжување на активност, може да 
помогне. Често се препорачуваат ае-
робни активности како што е велоси-
пед или пливање. 

Хирургија: Доколку другите трет-
мани не помогнат во намалување на 
болката и симптомите, тогаш един-
ствено решение е хирургијата. Целта 
на хируршкиот третман е да се проши-
ри спиналниот канал и така да се нама-
ли притисокот на нервите. Во послед-
но време тоа се прави со минимално 
отворена микрохирургија. 

Физикална терапија
Целта на физикалната терапија е да 

се намали болката и да овозможи по-
степено да се вратат нормалните ак-
тивности. Физикална терапија за спи-
нална стеноза пред или постопера-
тивновклучува третман со вежби. Д-р 
Аница Хаџи–Петрушева јанкијевиќ 
објаснува дека физикалната терапија 
помага да се намали болката во меки-
те ткива (како што се мускулите, ли-
гаментите, тетивите), да се подобри 
функцијата и да се зајакне мускулату-
рата. Тука е вклучено: 

 y Терапија за да се подобри цир-
кулацијата во мускулите и други 
меки ткива. 

 y Ладни облоги за намалување на 
болката

 y Физикални процедури за намалу-
вање на болка

 y Вежби и техники кои може да ви 
помогнат да се ублажат симпто-
мите на спиналната стеноза и да 
се спречи прогресијата на болеста 
вклучуваат: 
 - Зајакнување на долните екстре- 

митети
 - Истегнувања
 - Стабилизирање на долниот дел 

од грбот
 - Правилно кревање, туркање и 

влечење
 - Едукација за подобро држење 

на телото
 - Вежби за зајакнување на грбни-

те мускули
 - Вежби за подобрување на оп-

сегот на движење. 
Физиотерапевтот ќе дизајнира про-

грама специфична за вашето ниво на 
активности, физичка кондиција и бол-
ката. Исто така, физикална терапија се 
спроведува и по направена хируршка 
интервенција, за пациентот побрзо да 
се врати на секојдневните активности. 
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Здравје
Колк

ТОТАЛНИ 
ЕНДОПРОТЕЗИ

кАј 
ВРОДЕНИ  

ИсчАНчЕНИ  
кОЛкОВИ

Н
ајчести причини зошто луѓето имаат исчанчени 
колкови се генетските причини, надворешни-
те влијанија, нарушувањата за време на бреме-
носта и традиционалниот повој со собрани нозе 
кој се правел во минатото. Оваа аномалија се за-

бележува кај малото бебе на првиот преглед. Според д-р 
Драган Христов, хирург ортопед, родителите обично го за-
бележуваат кога детето ќе прооди и оди со типичен паткаст 
од и криви. 

Проблемот со исчанчени колкови се јавува многу почесто 
кај женските деца, а соодносот е 5:1. И во Македонија ова е 
чест проблем, меѓутоа сега со превенцијата тој број е мно-
гу намален. 

Превенцијата е ран ортопедски преглед, ехо дијагности-
ка и ран конзервативен третман. Обично првиот преглед кај 
ортопед се прави во вториот или третиот месец од животот, 
ако не е советувано за време на породувањето може и по-
рано. На овој преглед се гледаат нестабилни колкови, а на 
ехо дека главчињата на бутните коски не се соодветно на-
местени во колкот. 

Доколку аномалијата не се 
третира навремено... 

Ова е развојна болест што ако не се третира адекватно со 
конзервативен или оперативен третман има последица на 
сите возрасти. На почетокот се манифестира само со кри-
вење, а понатаму како поминуваат годините се јавува и бол-
ка. Има два вида исчанчување, предно и задно: 

 y Предно со формирање нова чашка на бутот 
 y Ако е задно исчанчувањето и ако главата на бутната 
коска е во мускулатурата, тогаш болките се јавуваат во 
подоцнежна возраст

Овие деформитети може да се појават на едниот или на 
двата колка. Најчесто луѓето не се јавуваат на преглед сè 
додека не почувствуваат јака болка. Веќе во третата дека-
да може да се изврши хируршка интервенција со замена на 
вештачки колкови. 

решенија за замена на колкови
Постојат четири можни решенија за замена на колкови-

те, а за кој ќе се одлучите зависи од висината на исчанчу-
вањето. Ако исчанчувањето е премногу високо, многу теш-
ко е да се изведе без придружни интервенции и вештачкиот 
колк да се намести на правилно место. Во овој случај, не-
опходно се прават интервенции со кои се скратува бутна-
та коска за да може да дојде во нормалната чашка. Неко-
гаш поради недоволен квалитет на коскената структура на 
чашката се прават оперативни интервенции со кои се подо-
бруваат анатомските аномалии. Во некои случаи е потребно 
и двете процедури да се изведат кај истиот пациент (кра-
тење на бутната коска и корекција на чашката). Последна 
опција е да не се прави никаква дополнителна интервенција 
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на бутната коска и на чашката само да се вгради вештачкиот 
колк, меѓутоа во таа ситуација можно е да настанат поголем 
број компликации. Ако пациентите немаат доволно коскено 
ткиво се користи и ткиво од коскена банка. Интервенцијата 
трае од 2 до 4 часа, а рехабилитацијата кај овие пациенти е 
индивидуална. 

керамички протези
Бидејќи овие луѓе се млади луѓе кај нив се користат најмо-

дерните материјали кои ги познава ортопедијата во послед-
ното време – керамичките колкови. Предноста на керамич-
ките протези во однос на стандардните е тоа што керами-
ката е поинертен материјал и степенот на триење е многу 
помал отколку кај другите стандардни материјали, што е од 
особена важност за нивно функционирање и за нивна трај-
ност. Керамиката со своите физички и хемиски квалитети е 
единствениот вештачки материјал најблизок до квалитетот 
на човековата ’рскавица, има поголема биокомпатибилност 
и не предизвикува алергиски реакции. Материјалите што се 
користат во Клиничката болница „Аџибадем Систина“ ги сле-
дат светските трендови, при што кај керамичките колкови 
се користат делови од ендопротезите со поголеми дијаме-
три со кои се овозможува поголема стабилност на ендопро-
тезите и поголем обем на движење. 

минимално инванзивен третман 
Минимално инванзивниот пристап што се користи при 

вградување ендопротеза на колк овозможува заштита на 
биолошкото ткиво, а со тоа се подобрува и функцијата на 
зглобот. Поради тој факт, во ортопедијата се користат опера-
тивни пристапи кои се минимално агресивни кон мускулите 
и кон другите структури на зглобот. Минимално инванзивна-
та хирургија на колкот овозможува максимално зачувување 
на мускулатурата. Ваквите предности на керамичкиот мате-
ријал и минимално инванзивниот пристап овозможуваат по-

брзо закрепнување и побрза рехабилитација на пациентите. 

по вграДување вештачки колк
По интервенцијата се препорачува пациентите да 

доаѓаат на редовни контроли на почетокот на 2 месеци, 
па на 6 месеци и потоа на година дена. На пациентите им 
се прави клинички преглед, прво се зема анамнеза. Им 
се препорачува редовно вежбање во домашни услови 
и физикална терапија со хидро терапија. Поради нивната 
тежина и големиот број компликации кои се случуваат, овие 
оперативни интервенции треба да се извршуваат од страна 
на искусни хирурзи. 

вештачкиот колк не е хенДикеп
Пациентите кај кои е вградена вештачка ендопротеза 

на колк може слободно да користат автомобил, да 
пливаат, да возат велосипед, како и да се занимаваат 
со полесно рекреативно спортување. Секако, она на 
што треба да се внимава е да не се практикува тешка 
физичка работа, односно кревање тешки предмети, 
како и професионално спортување. По извесен период 
жените слободно може да носат чевли со високи 
потпетици, се разбира, не постојано и не претерано 
високи. Вештачката замена за колк не ги оневозможува 
и секојдневно да ги извршуваат работите во 
домаќинството. 



Здравје
Фисури

Д-р Тони Јосифовски, абдоминален 
хирург, објаснува дека голем дел од 
пациентите непријатните симптоми ги 
препишуваат на хемороидите, но има и 
уште еден виновник со слични симпто-
ми, а тоа се аналните пукнатини. 

„Аналните пукнатинки се мали 
расцепи во пределот на анусот. Најчес-
то се во облик на солза и предизвику-
ваат болка, крвавење и чешање многу 
поголемо од тоа кое се јавува кај хе-
мороидите. Постојат акутни форми кои 
траат неколку дена до неколку недели, 
додека хроничните форми траат од 8 
до 12 недели“, објаснува д-р Тони Јоси-
фовски .

Превенција
Тој додава дека постојат неколку ед-

ноставни превентивни мерки за да го 
намалите ризикот како: 

 y Пијте многу вода – хидратацијата 
помага да се избегне запекот

 y Земајте лекови кои ќе ја подобрат 

работата на дигестивниот систем
 y Внимавајте на исхраната и бидете 
сигурни дека внесувате многу рас-
тителни влакна. Одберете посно 
месо и риба наместо црвено месо. 
Немојте целосно да ги исклучите 
мастите од исхраната бидејќи од-
редена количина помага за под-
мачкување и правилно функцио-
нирање на дигестивниот тракт. 

КомПлиКации 
Во мал број случаи аналната фисура 

може да биде и влезна врата за поја-
ва на перианални апсцеси (гноење) и 
трајно оштетување на внатрешниот 
свинктер на аналниот канал. 

ризиК фаКтори
Овие промени може да се 

појават кај секого, но постојат 
причини кои можат да го зголе-
мат ризикот. Отежнатото праз-
нење, потоа тврдата столица и 
вирусните инфекции може да 
доведат до нивна појава. Исто 
така, за причина се смета и 
дијареата. 

„Секогаш кога правите проме-
ни во однос на исхраната, држи-
те диети или имате дијареа кај 
вас се зголемува ризик факто-
рот за појава на анални пукнати-
ни. Често се појавуваат по долго 
патување или по породување. 
Аналниот сексуален однос и не-
адекватен ректален преглед 
исто така може да доведат до 
појава на фисурите“, објаснува 
д-р Јосифовски.

Веќе некое време 
имате болки, 
крвавења и чешање 
во аналната 
област, особено по 
дефекација. Прво, 
ваквата состојба е 
многу непријатна 
и не може да се 
избегне. А како 
второ може да се 
исплашите и да 
не знаете што се 
случува.

Ф 
и 
с 
у 
р 
и
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Дијагноза
Аналите пукнатини можат да бидат 

поплитки или подлабоки, а се дијаг-
ностицираат со анална инспекција со 
аноскоп и врз основа на тоа се прави 
и хируршката интервенција. Затоа кога 
се сомневате дека имате анална пук-
натини – веднаш побарајте помош од 
вашиот лекар и ќе ги дознаете најдо-
брите опции за третман за вас. 

леКување 
Д-р Јосифовски советува доколку 

имате проблеми, побарајте помош од 
вашиот лекар кој ќе ви постави ди- 
јагноза и ќе види дали станува збор за 
хемороиди, апцеси, инфекции или по-
сериозни промени. Третманот најчесто 
почнува со промени во начини на жи-
вот и одредени лекарства. Доколку не 
се подобри состојбата решение е хи-
руршки третман. 

 y Топла бања – голем број паци-
енти чувствуваат подобрување 
кога ќе се релаксираат во топла 
бања по празнење на цревата. 
Водата не треба да е премногу 
топла, едноставно пријатна. Таа 
ќе ги релаксира мускулите. 

 y Медицинска терапија - ваши-
от доктор ќе ви препорача леко-
ви и масти кои ќе ја релаксира-
ат мускулатурата околу аналниот 
отвор. 

 y Хируршки третман – кога кон-
зервативните третмани немаат 
ефект тогаш се преминува на хи-
руршки третман. Еден од нив е 
ботокс третманот во пределот на 
анусот кој ги парализира муску-
лите и спречува појава на грчеви. 
Друга опција е внатрешна сфинк-
теротомија која го ослободува 
спазамот од оштетениот свинктер 
и се постигнува излекување.
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Тема
Бели дробови

Карциномот на
бели дробови
почнува тивко,
без одредени
предупредувачки
симптоми. Како
што стадиумот
на болеста
напредува така
се појавуваат и
симптомите
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ОСТАВЕТЕ  
ГИ ЦИГАРИТЕ
пред да биде доцна

КаКо влијае пушењето цигари врз 
организмот? 
Цигарите се преполни со хемиски супстанци и освен што 

предизвикуваат  карцином  го  оштетуваат  и  одбранбениот 
систем на белите дробови. Дишните патишта се обложени 
со мали ситни влакненца кои нè штитат од токсини, бакте-
рии и вируси. Чадот од цигарите ги оштетува влакненцата и 
тие не ја вршат својата работа. 

почнува тивКо
Карциномот на бели дробови почнува тивко, без одреде-

ни предупредувачки симптоми. Како што стадиумот на бо-
леста напредува така се појавуваат и симптомите. 

 y Долги и хронични кашлици
 y Болки во градите, особено за време на вдишувањето
 y Искашлување крв
 y Замор
Карциномот на белите дробови може да се открие уште 

многу рано со помош рендген на бели дробови или компју-
терска томографија. Во одредени земји се прават бесплатни 
годишни скрининзи за карцином на бели дробови со КТ на 
бели дробови кај луѓето на возраст од 55 до 80 години, кои 
пушат подолг период од 15 години. 

Дијагностицирање 
Во  повеќето  случаи,  лекарите  не  се  сомневаат  на  по-

стоење карцином на бели дробови сè додека не се појават 
првите  симптоми  на  хронична  кашлица  или  отежнато  ди-
шење.  Во  тој  момент,  вашиот  доктор,  најверојатно,  ќе  ви 
направи рендгенско снимање или КТ. Дел од дијагностици-
рањето е и биопсија. 

Биопсија
Доколку постои сомневање дека се работи за карцином 

кој е видлив на рендген или КТ на бели дробови, се користи 
дијагностичката мерка биопсија за да се утврди дијагноза-
та. Таа се зема во тек на бронхоскопија или со игла при што 
се добива примерок на сомнителни промени, кои се дијаг-
ностицираат под микроскоп. Со проучување на примерокот 
докторот може да дознае дали се работи за карцином на 
бели дробови и каков вид е. 

виДови Карцином на Бели 
ДроБови
Постојат два главни типови карцином на белите дробови. 

Едниот вид е многу агресивен и може да се прошири брзо 
на  други  делови  од  телото  во  почетокот  на  болеста,  овој 

Карциномот на бели дробови е најчестата причина за смртност од карцином кај 
населението. Една од главните причини е пушењето. Денес од карцином на бели дробови 
поради пушење заболуваат 9 од 10 луѓе. Како се дијагностицира и за начините  
на лекување, одговор побаравме од д-р Оливер Јовковски, пулмолог,  
и д-р Драган Смилевски, торакален хирург. 
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вид е тесно поврзан со пушењето цигари и ретко се јавува кај 
непушачите. Вториот вид карцином е многу почест и е поба-
вен. Се јавува кај 85% од заболените. 

Фази на Болеста
откако е поставена дијагнозата,  најважно е да  се  утврди 

проширеноста на заболувањето или неговиот стадиум. Кар-
циномот на бели дробови има четири стадиуми. Еден од нај-
важните фактори  од  кои  зависи  и  резултатот  од  болеста  е 
степенот на зафатеноста на лимфните јазли и оштетувањата 
во околните ткива и органи. општо познат метод за третман 
на карциномот во неговите рани стадиуми (стадиум 1 и 2) е 
хируршката интервенција. Кога е дијагностициран во третиот 
или четвртиот стадиум обично се применува радиотерапија, 
хемотерапија или комбинирана терапија. 
ограничената фаза значи дека карциномот на белите дро-

бови е ограничен само во еден анатомски дел од белите дро-
бови или во околните лимфните јазли. Напредната фаза, пак, 
значи дека карциномот е проширен на околните органи или, 
пак, ги зафатил и далечните органи. 

стапКа на преживување
Најновите  статистички  податоци  на  Националниот  инсти-

тут за карцином на белите дробови во периодот од 2004 до 
2010 година покажуваат дека шансите за 5-годишно прежи-
вување по дијагнозата се движат од 4% до 54%, во зависност 
од стадиумот на болеста во моментот на откривањето. 

третман на ран стаДиум 
Кога карциномот ќе биде дијагностициран пред да се ра-

шири целосно во белодробното  ткиво  хирургијата може да 
помогне. Хирургот може да се отстрани дел од белите дробо-
ви, кои имаат тумор, или, ако е потребно, целото белодроб-
но крило. Кај некои пациенти по терапија со зрачење или хе-
мотерапија по операција може да се уништат преостанатите 
канцерогени клетки. 

леКување на напреДнат стаДиум 
на Карцином 
Кога  карциномот  на  белите  дробови  се  шири  премногу 

брзо има третмани кои можат да им помогнат на пациенти-
те да живеат подолго и да имаат подобар квалитет на живот. 
Зрачењето и хемотерапија можат да го намалат туморот и да 
помогнат во контрола на симптомите, како што се болки во 
коските или блокирани дишни патишта. Хемотерапијата е об-
ично главниот третман. 

живот по Дијагнозата 
Луѓето кај кои е дијагностициран карциномот на бели дро-

бови најпрво се во шок и престануваат со пушењето. Нико-
гаш не е доцна да го промените начинот на живот и да почне-
те со здрави навики. Постојат докази дека пациентите кои се 
откажале од пушењето откако дознале дека имаат карцином 
на белите дробови го подобриле својот третман и лекување. 

Карциномот на Бели ДроБови  
и пасивното пушење
Вистина е дека пушењето е на врвот причини за карцином 

на белите дробови, но тоа не е единствениот фактор на ри-
зик. Вдишувањето на чадот од цигарите, исто така, е голем 
ризик фактор. Луѓе кои се во брак со пушачи имаат 20% до 
30% поголема  веројатност  да  развијат  карцином на  белите 
дробови од непушачите. 

Карциномот на Бели ДроБови  
и раБотата 
Некои  работни  места  можат  да  го  зголемат  ризикот  од 

појава на карцином на белите дробови. Луѓето кои работат 
со ураниум, арсен и други хемикалии треба да се обидат да 
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ја ограничат својата изложеност на хемикалиите. Азбес-
тот, кој во минатото се користеше за изолација, е познат 
причинител на оваа болест. За среќа, денес тој ретко се 
користи, но работници кои биле изложени пред неколку 
години се сè уште изложени на ризик. 

најпрецизен зрачен третман  
со TRILOGY 
Акцелераторот  TRILOGY  овозможува  прецизен 

третман на карцином на бели дробови со користење 
IGRT. Пред и во текот на третманот се снима тумо-
рот со цел прецизно да се одреди неговата полож-
ба. ова е многу важно, особено за овој тип карцином 
чија положба се менува при дишење. На овој начин 
се следи туморот во текот на третманот, се зрачи со 
високи дози, а во исто време е максимално зашти-
тено околното ткиво и другите витални органи како 
срцето. 
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Здравје
Срце

Н
ормалното функционирање 
на залистоците овозможу-
ва крвта да тече во правил-
на насока, со одредена бр-
зина и во соодветно време. 

Патолошките промени кои ги зафаќаат 
залистоците влијаат на нивната функ-
ција, при што можат да станат премногу 
тесни и тврди и со тоа не можат целос-
но да се отвораат или затвораат. Ваква-
та неправилна функција влијае на крв-
ниот тек (предизвикува повраток или 
застој на крвта). Тој проблем може да 
влијае на срцевиот мускул и да доведе 
до срцева слабост. Задржувањето на 
крвта доведува до зголемување на ср-
цето со што се оштетува неговата функ-
ција. Зголемените комори и преткомори 
го оневозможуваат нормалниот проток 
на крв, при што расте ризикот за соз-
давање коагулуми (згрутчување на кр-
вта). Ваквата состојба може да предиз-
вика емболија во белите дробови или во 
мозокот (мозочен удар). 

Што ги оштетува срцевите залистоци 
и кои се начините на третман, разгова-
равме со проф. д-р Салис Таџер, кардио-
хирург, и д-р Снежана Мешкоска Бон-
гард, кардиолог. 

Симптоми 
Симптомите на заболувањата на срце-

вите залистоци можат да се јават одед-
наш, во зависност од тоа колку брзо се 
развива болеста. Ако напредува полека, 
срцето може да се прилагодува и симп-

томите не се забележуваат. Покрај тоа, 
тежината на симптомите не мора да е 
во корелација со тежината на болеста. 
Некој пациент може да нема симптоми, 
а да има тешка болест на залистоците. 

Еден дел од симптомите на заболу-
вањата на залистоците се слични на 
оние од срцевата слабост, како што се 
недостиг на воздух и отежнато дишење 
при мал физички напор. Исто така, се 
јавуваат и отоци кои најчесто се забе-
лежуваат во пределот на нозете, глуж-
довите, рацете или стомакот. 

Другите симптоми вклучуваат: 
 y Срцебиење, односно неправилен 
срцев ритам (аритмии) 

 y Болка во градите (може да биде 
лесна) 

 y Замор
 y Вртоглавица или губење свест
 y Треска (бактериски ендокардитис) 
 y Зголемување на телесната тежи-
на поради насобирање вода во 
организмот

причини
Болестите на залистоците може да се 

вродени или се стекнуваат во текот на 
животот. Најчести причини се: 

 y Дегенеративни промени на залис-
тоците независно од возраста

 y Ревматска треска (денес ретка 
причина) 

 y Бактериски ендокардитис (инфек-
ција во внатрешноста на срцето на 
самите залистоци) 

 y Висок крвен прити-
сок и атериосклеро-
за може да ја оште-
ти аортната валвула. 

 y Срцев удар може да 
ги оштети мускули-
те кои ги контроли-
раат валвулите

 y Траума

превенција

 y Навремено лекување на сите 
инфекции согласно со препо-
раките на доктор. 

 y Најчест извор на ендокарди-
тис се инфекциите во усната 
празнина. 

 y Употреба на антибиот-
ска терапија пред оперативна 
интервенција

 y Во посебни ситуации, потребна е 
продолжена антибиотска терапија 
според општоприфатени протоколи. 

залистоци
срцеви
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 y Здрав начин на живот за да се на-
мали ризикот од висок крвен прити-
сок, атеросклероза и срцев удар. 

 y оставете ги цигарите
 y Умерена конзумација на вино
 y јадете здрава, балансирана исхрана 
со малку сол и масти, вежбајте ре-
довно и одржувајте нормална те-
лесна тежина. 

 y Придржувајте се на пропишаната 
терапија за висок крвен притисок

 y Доколку сте дијабетичар, редовно 
контролирајте го нивото на шеќер 
во крвта

Дијагноза
откривањето на „шум на срце“ се из-

ведува при рутински преглед со сте-
тоскоп, што укажува на можност за 
заболување на залистоците. Начинот 
на воспоставување точна дијагноза се 
овозможува со: 

 y ЕКГ (електрокардиограм) 
 y Рендгенска слика на граден кош
 y Ехо на срце е најважна дијагнос-
тичка метода за визуелизација на 
залистоците со чија помош може 
да се одреди и нивната функција. 
Доколку има потреба, ехо на срце, 
се надополнува со трансезофагија-
лен пристап (ехо на срце преку хра-
нопровод). Клучната дијагностичка 
процедура е ехо на срце, која треба 
да биде изведена од страна на ис-
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кусен кардиографист. 
Процесот на дијагности-

цирање, по потреба, се надо-
полнува со примена на стрес тест и 
коронарографија. 

третман 
Третманот зависи од степенот на 

оштетување на залистоците. Лесниот и 
среден степен на оштетување на залис-
тоците проценет на ехо обично може 
да се реши со конзервативен прис-
тап со лекови (медикаментозно). Пона-
предниот степен на оштетување најчес-
то се решава хируршки. 

Хируршка интервенција на залис-
тоци е всушност операција на отворе-
но срце со помош на екстракорпорална 
циркулација, што може да се изведе со 
класичен пристап, а понекогаш и со ми-
нимално инванзивна процедура (мини-
мален рез). 

Можностите во хирургијата на за-
листоци се поправка (реконструкција) 
обично на митралниот залисток или за-
мена со вештачки залисток. За време 
на операцијата може да се поправат 

или заменат еден, два па дури и три за-
листоци. Понекогаш е потребно да се 
додаде и бајпас. Поправање и рекон-
струкција на залистокот има за цел да ја 
врати неговата функција. Доколку про-
ценката на хирургот е дека поправката 
ќе биде успешна, но и стабилна во те-
кот на времето, тогаш тоа е најдобра-
та опција. 

Во спротивно, залистокот се за-
менува со вештачки (механички или 
биолошки). 

Механички залистоци обично се 
вградуваат кај помлади пациенти кои 
понатаму се врзани со антикоагулант-
на терапија (лек против згрутчување на 
крвта) до крајот на животот. Земање-
то антикоагулантната терапија е многу 
важно бидејќи го овозможува нормал-
ното функционирање на механичкиот 
залисток. 

Биолошките залистоци што се на-
правени од природен материјал нор-
мално функционираат околу петнае-
сетина години. Пациентите со овој тип 
залистоци немаат потреба од антикоа-
гулантна терапија во најголем број од 
случаите. Ваквата состојба овозможу-
ва поквалитетен живот на пациентот 
(независност од лекови и послободен 
живот). 

Според препораките на Американ-
ската асоцијација за срцеви болести 
(American Heart Assosisation), во де-
нешно време трендот во третманот на 
залистоците е насочен кон примена на 
биолошки залистоци во споредба со 
механичките. И покрај тоа што по изве-
сен период е потребна повторна заме-
на на залистокот, овие пациенти живе-
ат подолго. 
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В
о моментов, трансплантацијата на коскената срцевина е 
единствената опција во лекувањето на одредени видови 
леукемија. Пациентите кои не се во можност да ги произ-
ведуваат потребните хематопоетски (крвотворни) клет-
ки, ја имаат тераписката опција на автологна трансплан-

тација на матични (стем) клетки, како и опцијата на транспланта-
ција на матични клетки добиени од роднини или непознати дона-
тори кои имаат компатибилни ткива. 

Во отсуство на протоколи за трансплантација до пред 
само 40 години не постоеjа ни тераписки опции за пациенти-
те. Денес во просек 60.000 трансплантации на коскена ср-
цевина се изведуваат низ целиот свет на годишно ниво, од 
кои околу 3.000 само во Турција. 

Трансплантацијата на коскена срцевина е долга и мачна 
постапка без разлика дали се изведува во периодот на дет-
ството или во подоцнежните фази на животот. Како резул-
тат на тоа таа бара строго придржување кон прецизно под-
готвени официјални процедури и посебни медицински ус-
лови, соодветно опремени лаборатории и центри за транс-
плантација, со високо специјализиран лекарски и друг меди-
цински персонал. 

Што е трансплантација на коскена 
срцевина? 

Основниот принцип во трансплантацијата на коскената 
срцевина е пресадување на примарни матични клетки од 
здрави лица (т.е. донатори) кои ќе произведат хематопо-
етски клетки, што значи дека нормалното производство на 
крв ќе биде одржано. 

Главната цел на трансплантација на коскена срцевина е 
пациент кој не е во состојба да произведува крвни клетки да 
добие примарни матични клетки од здраво лице (донатор) 
и со тоа повторно да биде во можност да произведува хе-
матопоетски клетки. Иако процедурата за трансплантација 
на коскена срцевина може да се изведува со користење на 
сопствените клетки на пациентот, таа исто така може да се 
изведе со користење клетки од донатор со компатибилна 
крв. 

во кои случаи се врШи 
трансплантација? 

 y Ако коскената срцевина не може да произведува здра-
ви хематопоетски клетки како резултат на леукемија, 
миелодиспластичен синдром и слични состојби, 

 y Состојби како што се апластична анемија, каде што ср-
цевината не е во состојба да произведе доволен број 
хематопоетски клетки, 

 y Состојби кои бараат понапредни тераписки фази, како 
што е случајот со миелом, лимфом, рак на тестиси, нев-
робластом и медулобластом. 

кои видови трансплантација 
постојат? 

 y автологна трансплантација: на примателите им се 
пресадуваат нивни сопствени матични клетки. 

 y алогена трансплантација: на примателите им се пре-

ПРЕДЛОГ

Кога единствената опција 
е трансплантација на 
КосКена срцевина... 
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садуваат целосно компатибилни матични клетки од дру-
го лице со кое примателот може, но не мора да биде во 
непосредна роднинска врска. 

 y сингенеична трансплантација: примателот добива 
матични клетки од страна на идентичен близнак. 

 y хаплоидентична трансплантација: на примателот му 
се пресадуваат ткива со делумно совпаѓање добиени од 
роднини од прв степен (родители, браќа, сестри и деца) 

ЗоШто првенствено се иЗбираат 
роднини како донатори? 

Секој човек поседува ХЛА (хуман леукоцитен антиген) т.е. 
антиген презентирачки протеин изразен на површината на 
клетката. Со помош на овој протеин имунолошкиот систем 
ја разликува туѓата материја и на таков начин или се става 
во одбрана на организмот или, пак, доколку не може да ја 

детектира на туѓата материја, не манифестира никаква реак-
ција. Ова се показатели кои се земаат предвид со цел да се 
постигне успешна трансплантација. 

Секој човек наследува ДНК од двајцата родители. Како 
резултат на тоа, веројатноста за компатибилност на ХЛА кај 
браќа и сестри е поголема. Секој брат или сестра има 25% 
шанси за целосно ХЛА совпаѓање што значи дека шансите 
за идентификување на соодветен донатор пропорционално 
се зголемуваат со зголемување на бројот на браќа и сестри. 

Во моментов, со помош на специјална техника и протокол 
за трансплантација, можна е трансплантација од делумно 
компатибилни мајка, татко, браќа, сестри или деца. Со оглед 
на пониската токсичност, овој процес е преферирана опција 
бидејќи ги зголемува шансите за идентификување на соод-
ветен донатор на повеќе од 80%. 

постапка на иднината: 
трансплантации кои не бараат 
целосна коМпатибилност

 Со цел да се изврши трансплантација потребно е 12/12 
ткивно совпаѓање меѓу донаторот и примателот. Меѓутоа, 
веројатноста лице кое не е во роднинска врска со примате-
лот да има ваков висок степен на ткивно совпаѓање со па-
циентот е многу мала. 

Од 2012 Аџибадем центарот за трансплантација на коске-
на срцевина имплементира процес кој ги намалува барањата 
на ткивно совпаѓање од 12/12 на 6/12. 

Со овој процес, опасните клетки (α-β Τ клетки) се редуци-
рани со цел да се изврши трансплантација на коскена срце-
вина. Додека оштетувачките и NK клетки (природни клет-
ки убијци) се редуцирани, пациентот може да добие високи 
дози на хематопоетски матични клетки. 

Овој процес: 
 y може да ги намали фаталните реакции (Graft vs Host 
Disease - болест на примателот против донаторот) 

 y е во состојба ефикасно да се бори против рак. 
Трансплантациите кои користат постапка на редуцирање 

на α-β Т клетки не бараат целосно 12/12 ткивно совпаѓање. 

Основниот принцип во 
трансплантацијата на 

коскената срцевина е 
пресадување на примарни 

матични клетки од здрави 
лица (т.е. донатори) кои ќе 

произведат хематопоетски 
клетки
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Со други зборови, во отсуство на целосно компатибил-
ни брат или сестра, мајката, таткото делумно компатибил-
ни браќа или сестри или дури и децата на пациентот можат 
да бидат потенцијални донатори. Поради елиминирањето на 
потребата за целосно ткивно совпаѓање, се очекува оваа 
постапка во иднина да стане примарна тераписка опција. 

Во рамките на Здравствената групација „Аџибадем“ ра-
ботат 4 центри за трансплантација на коскена срцевина 
акредитирани од страна на Министерството за здравство. 
Во Клиничката болница „Аџибадем Адана“ и при Клиничка-
та болница „Аџибадем Атакен“, која е дел од Универзитетот 
„Аџибадем“, се врши трансплантација на коскена срцевина 
кај детската популација додека во болниците „Аџибадем Ко-
зјатаги“ и Аиле се врши трансплантација кај возрасни паци-
енти. Овие центри нудат широка лепеза здравствени услуги 
во согласност со меѓународните стандарди и под стерилни 
услови. 

Клетките потребни за трансплантација се добиваат од 
Acibadem Labcell, додека генетските испитувања се вршат 
во лабораториите Acibadem Labgen. Трансплантираните 
матични клетки се подготвени во лиценцираната установа 
Acibadem Labcell која работи во согласност со начелата на 
добрата производна пракса. Лабораторијата исто така врши 
анализи на бројност, подвижност и ефикасност кај сите 
клетки наменети за трансплантација. 

Во согласност со академското искуство на Универзитетот 
Аџибадем, во овие центри се вршат успешни истражувања 
и студии во областа на трансплантација на коскена срцеви-
на. Стотици пациенти добиваат нова шанса за живот во овие 
центри преку пристапот и разбирањето на „360 степени во 
здравјето“ на Здравствената групација Аџибадем. 

стабилна инфраструктура
Аџибадем центрите за трансплантација на коскена срце-

вина се целосно опремени од аспект на трансплантација и 
инфраструктура. Специјално опремените соби за пациенти-
те, единиците за афереза и просториите за подготовка на 
медикаменти, потребите на пациентите и нивните блиски 
кои ги придружуваат се внимателно организирани. 

единица За терапевтска афереЗа
Единицата за терапевтска афереза се состои од просто-

рии наменети за користење од страна на пациентите и до-
наторите. Тимот за трансплантација се грижи за здравстве-
ните потреби на пациентите и донаторите во единицата за 
афереза, која се состои од чекалница, просторија за испиту-
вање и просторија за афереза. 

акредитирани лабораториски 
услуги

Програмата за трансплантација на коскена срцевина им-
плементирана од страна на Аџибадем центарот за транс-
плантација на коскена срцевина е подготвена од лаборато-
рии кои се први и единствени од овој вид во Турција. Овие 
лаборатории се наменски дизајнирани и работат согласно 
начелата на добра производна пракса и во нив се спрове-
дува сепарација и харвестирање на клетки добиени во по-
стапката на колектирање на коскената срцевина и матични 
клетки. 

Во текот на процесот на пресадување на коскена срцеви-
на, специјалистите од Acibadem Labcell и Acibadem Labgen 
и нивната најсофистицирана технологија им ја обезбедуваат 
потребната поддршка во лабораториските услуги на Аџиба-
дем Центрите за трансплантација на коскена срцевина. 

Лабораторијата Acibadem Labcell која врши услуги на се-
парација и обработка на матичните клетки за транспланта-
ција на коскена срцевина е акредитирана лабораторија за 
производство на производи за клеточна терапија. Транс-
плантираните матични клетки се подготвуваат во лицен-
цираната лабораторија на Здравствената групација „Аџиба-
дем“, која работи согласно начелата на добрата производна 
пракса. Анализирањето на бројноста, подвижноста и ефи-
касноста на сите клетки пред нивната трансплантација се 
врши во лабораториите Acibadem Labcell. 

Мак Аутостар, ул. Индустриска бр. 2, тел. 02 258 00 00 
Потрошувачка на гориво градска средина/на отворен пат/комбинирана: 5.0-4.8/3.7-3.4/4.2-4.0 l/100 km; 
Комбинирана емисија на CO₂:109-103 g/km.

Маестрален изглед. Уникатни детали. Новата C-Class импресионира 
не само со својот ефикасен и спортски дизајн, туку и со безбројните 
иновативни системи за асистенција при возењето, како и со дарежливо 
луксузната внатрешност која поставува нови стандарди во својата класа.
Од 33.558€ (2.073.880 денари).
www.mercedes-benz.mk

Најдоброто
нема алтернатива.
Новата C-Class.
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Здравје
Зглоб

Г
ихт е метаболно заболување кое прeдизвикува вос-
паление и оток на зглобовите. Овој облик на артри-
тис е предизвикан од таложењето на кристалите 
на мочната киселина во зглобовите, кожата, меки-
те ткива и бубрезите. Најчести симптоми се силните 

болки во зглобовите, црвенило, отоци и покачена темпера-
тура. За дијагнозата и третманот на гихтот разговаравме со 
ревматологот проф. д-р Мане Грличков. 

Здравата исхрана најголем 
непријател на гихтот

Оваа болест е позната уште многу одамна, а Хипократ ја 
нарекол „болест на богатите луѓе“ бидејќи тие имале неиз-
балансиран начин на живот и исхрана. Едноставно уживале 
во многу храна и алкохол. 

Најголем непријател на гихтот е правилната и здрава 
исхрана. Се смета дека се појавува кај луѓето кои уживаат 
во јадењето месо секојдневно бидејќи доаѓа до преоптова-
рување на црниот дроб да ги преработи нус продуктите на 
белковинскиот метаболизам и се создава вишок на мочна 
киселина, која претставува токсин за организмот. Оваа бо-
лест во голем процент, дури 20 пати почесто, ги напаѓа ма-
жите отколку жените, а се јавува по 40-тата година од жи-
вотот. Најчесто ги напаѓа луѓето кои имаат зголемена телес-
на тежина, но не ги одминува ни луѓето со нормална тежи-
на. Освен исхраната, причините можат да бидат и генетски, 

доколку некој во семејството боледувал од оваа болест, но 
и како последица од други заболувањa најчесто поврзани 
со бубрезите, а често е поврзана и со зголемено консуми-
рање алкохол. Значајна улога во појавата на оваа болест има 
и зголемената употреба на лекови кои најчесто предизвику-
ваат хиперурикемија. 

акутен напад на гихт
Најчесто е зафатен само еден зглоб, и тоа зглобот кај 

ножниот палец, но не е исклучена можноста оваа болест 
да нападне и повеќе зглобови истовремено. Доколку на ова 
место имате оток и неиздржлива болка, затегната и сјајна 
кожа со изразито црвена боја, голема е веројатноста да има-
те акутен напад на гихт. Покрај тоа, препознатлив симптом е 
и појавата на урични депозити познати под името тофи. Ме-
стото каде што се појавило воспалението е многу чувстви-
телно, па може да се јават големи болки дури и при нежен 
допир со чаршавот. Добрата страна е што овие симптоми 
можат да траат до 2 недели, а потоа сосема да исчезнат. Ло-
шата, пак, е тоа што оваа болест може повторно да се поја-
ви на истиот зглоб. 

ФаЗи на болеста 
Постојат четири фази на оваа болест: 

 y Асимптоматска фаза – во оваа фаза има пораст на 
уричната киселина, но нема симптоми и трае од 10 до 

Гихт 
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30 години пред да се појави првиот напад
 y Акутна фаза – симптомите во оваа фаза траат од 3 до 
10 дена (изненадни напади во зглобовите, отоци, вос-
пaление и топлина во зглобовите) 

 y Интеркритична фаза – постојат интервали меѓу напа-
дите, кога болеста мирува без манифестации

 y Хронична фаза – во оваа фаза се јавуваат тофи на ко-
жата кај болниот зглоб, вкочанетост на зглобовите, 
ограничена подвижност на болниот зглоб, деформитети 

дијагноЗа и третман
За да се постави дијагноза најпрво се зема анамнеза од 

пациентот, се прави физикален преглед, испитувања на кр-
вта за присуство на покачена мочна киселина, а за да се по-
стави точната дијагноза, се прават микроскопски испиту-
вања на зглобната течност. За таа цел се зема само една 
капка од зглобната-синовијална течност и со микроскопско 
испитување се детектира присуството на кристали. За да се 

смират јаките болки и отокот најчесто на пациентите им се 
даваат антиревматици и аналгетици. Само со правилен трет-
ман и лекување може да ги спречите болките и последици-
те од оваа болест. 

применувајте Здрави животни 
навики

На заболените од гихт им се препорачува внесување 
големо количество течности за да се спречи појавата 
на камчиња во бубрезите. Би било добро да консуми-
рате околу 2 до 3 литри течности во текот на денот, на 
тој начин ќе ја исфрлите уричната киселина од телото. 
Здравиот начин на живот, исхрана без месо и масти и 
намалено консумирањe алкохол освен што ги превени-
раат болните напади спречуваат и нивна повторна поја-
ва. Црвеното месо и рибата заменете ги со протеини 
од растително потекло, но и житарици, многу овошје 
и зеленчук. Движете се повеќе и спортувајте во секој 
слободен миг со тоа ќе ја намалите телесната тежина и 
ќе бидете витални. 

Запомнете, доколку болеста правилно не се лекува и 
се занемаруваат нападите, може да предизвика инвали-
дитет и хронично оштетување на бубрезите.
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З
аболените заби во горната вилица може 
да бидат една од причините за инфекција 
на максиларните синуси. Тоа е поради 
фактот што синусните шуплини се тесно 
поврзани со забите и устата. За поврза-

носта меѓу забите и синусите разговаравме со д-р 
Андрејчо Грнчаровски, орален хирург. 

Максиларните синуси се најголемите параназални 
синуси, кои се наоѓаат во горната вилица, учеству-
вајќи во градбата на очната, носната и усната праз-
нина. Максиларниот синузитис обично е предизви-
кан од инфекција од носот, но, исто така, инфекција-
та може да настане и од несанирани заби. Затоа, ре-
довни стоматолошки прегледи се неопходни за на-

време да се дијагностицира и лекува инфекцијата на 
максиларниот синус. 

Забоболка и воспален синус 
Во некои случаи, болката во забите или вилиците 

може да биде првиот симптом за постоење инфек-
ција на максиларниот синус. Истражувањата по-
кажуваат дека во повеќето случаи постои близок 
контакт на моларните заби со подот на максилар-
ниот синус, така што секој третман на овие заби, 
доколку не е стручно изведен може да го повреди 
истиот. Особено треба да се обрне внимание при 
хируршка интервенција во горната вилица во боч-
ната регија (вадење импактирани умници, цистек-

редовни 
стоматолошки 

прегледи се 
неопходни за 
навреме да се 

дијагностицира 
и лекува 

инфекцијата на 
максиларниот 

синус.

Заби и синуси

здравје
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томии, апикотомии, синус лифт проце-
дури) да не се повреди лигавицата на 
максиларниот синус т. е. истите да би-
дат влезна врата за настанок на т. н. 
одонтоген максиларен синузит. 

Не ретко воспаленијата на синусот, 
односно болката од истите може да се 
манифестира како забоболка. Затоа од 
суштинско значење е стоматолошкиот 
преглед и правилна процена, дали се 
работи за дентална (забна) болка или 
причина за болката е патолошки про-
цес во максиларниот синус. Потребно е 
да се направат сите дијагностички про-
цедури (анамнеза, клинички преглед 
на устата, рТГ снимки на забите и вили-
ците, КТ на параназални синуси), за ди-
ференцијално дијагностички да утвр-
диме дали е болката предизвикана од 
забите или од максиларниот синус. Во 
такви случаи ние пристапуваме мулти-
дисциплинарно, односно планот на те-
рапија го одредуваме во соработка со 
специјалист оториноларинголог. 

 синус лифт процедури
По вадење на забите во горната ви-

лица, настанува атрофија на коската, т. 

е. нејзин губиток, и тоа во првите месе-
ци и до 30%. Со тоа може и да дојде и 
до спуштање на подот на максиларниот 
синус. Тоа е проблем доколку треба да 
се постават дентални импланти, па се 
спроведува процедура наречена синус 
лифт, т. е. подигање на синусниот под 
за да се создаде простор за постава на 
имплантите. Истата може да се изведе 
со крестален пристап (преку забниот 
гребен) и се нарекува затворена мето-
да или со латерален пристап, т. е отво-
рена метода. 

како се иЗведува? 
Постапката се изведува со подигање 

на мембраната на синусот со специјал-
ни инструменти за да се направи место 
за постава на коскен графт, со што се 
зголемува ширината и висината на ал-
веоларниот гребен. Потоа следува по-
ставување на имплантите. Треба да 
споменам дека интервенцијата се из-
ведува во локална анестезија. Доколку 
оваа процедура се изведе професио-
нално и прецизно, шансите за компли-
кации се минимални. 
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ПРЕЗЕНТИРАНИ  
НАЈНОВИТЕ ДОСТИГНУВАЊА ВО 
СОВРЕМЕНАТА КАРДИОХИРУРГИЈА

Клиничката болница „Аџибадем Систина“ организираше 
Стручен состанок на тема „Достигнувања во современата 
кардиохирургија“. Најновите достигнувања од оваа област 
ги презентираа проф. д-р Салис Таџер, кардиохирург, и д-р 
Оливер Бушљетиќ, интервентен кардиолог од Клиничката 
болница „Аџибадем Систина“. Состанокот наиде на голем 
интерес од страна на докторите, кои активно се вклучија 
во дискусијата и ги изнесоа своите искуства во секојднев-
ната работа со пациентите. Состанокот е акредитиран од 
Лекарската комора на Р Македонија. Стручни состаноци во 
организација на Клиничката болница „ Аџибадем Систина“ 
се одржаа во Штип, Маврово и Охрид. 

вести

ВРАбОТЕНИТЕ ВО КлИНИчКАТА бОлНИцА „АџИбАДЕМ СИСТИНА“  
ДАРУВАa 65 ЕДИНИцИ КРВ 

Клиничката болница „Аџибадем Систина“ во соработка 
со Заводот за трансфузиологија успешно организираше 
уште една крводарителска акција во која беа дарувани 65 
единици крв. И овој пат акцијата наиде на голем интерес од 
страна на вработените, а беше поддржана и од раковод-
ниот кадар. Акцијата се одржа во амфитеатарот на болни-
цата каде вработените преку дарувањето крв уште еднаш 
ја покажаа својата хуманост и солидарност. Во Клиничката 
болница „Аџибадем Систина“ досега се организирани три 
крводарителски акции, а бројот на вработени кои даруваат 
крв се зголемува од година во година. Првата крводари-
телска акција беше организирана во 2010 година, при што 
беа собрани 28 единици крв. Со цел да се помогне онаму 
каде е најпотребно, Клиничката болница „Аџибадем Систи-
на“ традиционално секоја година ќе организира две крво-
дарителски акции. 

„АџИбАДЕМ СИСТИНА“  
НА ЗлАТНО СлАВЕЈчЕ 2014

Клиничката болница „Аџибадем Систи-
на“ беше дел од поддржувачите на 44. изда-
ние на детскиот фестивал Златно славејче. Ни 
претставуваше особена чест да се дружиме 
со најмладите. Нивната насмевка за нас значи 
многу. Детската песна е симбол на среќа, ра-
дост и безгрижност, нè навраќа во детството и 
прави да се чувствуваме исполнети.
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„РОЗОВ КАРВАН 2014“  
Клиничката болница „Аџибадем Систина“ во соработ-

ка со Здружението за борба против рак „БОРКА - за се-
кој нов ден“, почна кампања за подигнување на свеста кај 
населението за ракот на дојка. Во рамките на караванот, 
докторите од „Аџибадем Систина“ одржаа низа едукатив-
ни предавања на кои ги пренесоа своите искуства во ра-
ботата со пациентите, а беа претставени и најновите 
достигнувања во дијагнозата и третманот (хируршки 
и онколошки) на овие малигни заболувања. Посебен 
акцент на караванот беше наменет за превенцијата 
и важноста од превентивни прегледи на дојките. По 
повод месецот на машко здравје и подигнување на 
свеста за превентивни прегледи кај машката попула-

ција, дел од „Розовиот карван“ беа и тимот хи-
рурзи уролози кои информираа за превентив-

ните прегледи кои треба да ги направи секој 
современ маж. Предавањата наидоа на голема 

посетеност, присутните граѓани активно учеству-
ваа во предавањата, како и во делот наменет за 

отворена дискусија и размена на мислења. Големи-
от интерес за ваквите предавања е мотив повеќе 
да продолжиме со едукација на населението за бо-
лестите чија појава стана секојдневие. Алармантно 
зголемениот број на малигни заболувања е допол-

нителна причина да се подигне свеста за ризик фак-
торите и превенција на истите. Едукацијата е првиот 

чекор во борбата со малигните заболувања. Со цел што 
помасовно учество на граѓаните и создавање услови за 
непосредна комуникација, „Розовиот карван“ опфати 15 
градови низ државата. 
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К
линичката болница 
„Аџибадем Систина“ 
доби награда за Сев-
купна посветеност 
кон општествената 

одговорност. Ова признание 
е дел од годинешното доделу-
вање награди за Филантропија 
и општествена одговорност за 
2013 година во организација на 
Центарот за институционален 
развој – ЦИРа. 

Кампањата „Слушни го рита-
мот на срцето“ каде бесплатно 
беа прегледани 12.000 граѓани, 
иницијативата за поддршка на 
спортските репрезентации, ти-
мови и поединци, како и конти-
нуираното вложување во еду-
кација и усовршување на пер-
соналот се само дел од проек-
тите кои покажаа дека „Аџиба-
дем Систина“ се грижи за уна-
предувањето на општетството 
во голем број сегменти. 

Општествената одговорност 
е важен дел од нашата корпо-
ративна стратегија и ние со за-
доволство ја развиваме преку 
низа проекти. Ваквите награди 
и признанија се мотив повеќе 
да продолжиме активно да се 
вклучуваме во хуманитарни ак-
тивности и да бидеме иниција-
тори на уште голем број проек-
ти кои го поттикнуваат развојот 
на заедницата во која делуваме. 

КлиничКата болница  
„аџибадем СиСтина“ доби награда 

за општеСтвена одговорноСт
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ТЕХНИКИ ЗА ПОлЕСНО ДИШЕЊЕ
По повод Светскиот ден на ХОББ (хронична опструктив-

на белодробна болест), 19 Ноември, Клиничката болница 
„Аџибадем Систина“ организираше бесплатни вежби и пре-
зентација на техники за полесно дишење и релаксација. 

Присутните граѓани имаа можност да се информираат 
за сериозноста на ова белодробно заболување, од кое бо-
ледуваат над 300 милиони луѓе во светот. Во рамките на 
вежбите беше одржано и стручно предавање за важнос-
та на правилното дишење и справувањето со ХОББ и астма 
од страна на д-р Камелија Бушљетиќ, пулмоалерголог од 
„Аџибадем Систина“. Техниките за правилно дишење и ре-
лаксација ги презентираше Марија Сиљаноска Михајлоска, 
наставник по јога. 

Правилното дишење овозможува оптималното коли-
чество кислород преку крвотокот да пристигне до секоја 
клетка со што телото се исхранува правилно. Во услови 
на современ  живот и изложеност на секојдневен стрес и 
загадување, голем дел од луѓето не дишат правилно. Пра-
вилното дишење го забрзува процесот на заздравување 
на организмот, го смирува целокупниот нервен систем, го 
намалува стресот и делува благотворно на менталното и 
емоционалното здравје. Длабокото дишење го забрзува 
заздравувањето  на повредите и болестите, а особена по-
мош е при болестите на дишниот систем како ХОББ, астма 
и бронхитис.

МАСЛО ОД ЃУМБИР
СВОЈСТВА: Маслото од ѓумбир е 
природен антиоксиданс , кој го 
чисти организамот и влијае на 
зајакнување на имунитетот. Има 
изразени својства на дигестив, 
аналгетик, антиеметик,  антисептик, 
карминатив, експекторант, 
диафоретик, нервин, афродизијак и 
стимулант.  Се добива со метод на 
дестилација, 100% природно.
ИНДИКАЦИИ:  Маслото од ѓумбир 
се користи при: 
- дигестивни тегоби (болки 

во желудникот, гастритис, 
хеликобактер, недуеност на 
цревата, грчеви); 

- мачнини и повраќање (при 
патување, постоперативно, 
постхемотераписки, кај трудници);

- труење со храна;
- менструални проблеми 

(нередовни и болни менструални 
циклуси);

- импотенција и прерана ејакулација;
- воспаление и болка на мускулите;
- артритис и реума; 
- мигрена и главоболка;
- респираторни проблеми (настинка, грип, кашлица, бронхит, 

астма);
- стрес, депресија, нервоза 

Во 10 мл. масло од ѓумбир има до 250 препорачани 
дневни дози за употреба.

МАСЛО ОД СЕМКИ ОД ГРЕЈПФРУТ 

СВОЈСТВА: Маслото од семки 
од грејпфрут е најмоќниот 
природен антибиотик и 
антиоксиданс, чија основна 
состојка биофлавоноид делува 
антивирусно, антибактериски, 
антигфунгално и антипаразитски 
и го зајакнува имунитетот. 
Се добива со метод на ладна 
екстракција, 100% природно.

ИНДИКАЦИИ:  Маслото од 
семки од грејпфрут се користи 
при: 
- грип, вироза, настинка;
- гингивитис, парадентоза и 

афти во усната шуплина;
- воспаление на горни и долни 

дишни патишта;
- кашлица и инфекции;
- бактериски инфекции: ешерихија коли, стрептококи, 

стафилококи, херпес симплекс, салмонела, листерија, 
легионела, и др. ;

- ХПВ вирус и габични урогенитални инфекции 
(кандида);

- гастроинтестинални нарушувања, хеликобактер.

Во 10 мл. масло од семки од грејпфрут има до 83 
препорачани дневни дози за употреба.
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О
ваа зима уживајте во придобивките кои ги 
нуди тиквата, која е богат извор на витамини 
и минерали. Од друга страна, пак, сиромашна 
е со калории и е лесно сварлива. Содржи 90% 
вода, 1,1% белковини, 0,1% масти и 5,5% јагле-

хидрати. Ана Антовска, нутриционист, советува дека тиква-
та има многу мала енергетска вредност и затоа е особено 
препорачлива за лицата со зголемена телесна тежина и за 
дијабетичари. 

ТикваТа како лек
Тиквата претставува добар диуретик, а се препорачува и 

за проблеми во желудникот, кога имате потешкотии во цре-
вата, псоријаза. Ја зајакнува заштитната обвивка на нервите 
и делува смирувачки. 

БогаТсТво на виТамини  
и минерали 

Наспроти ниската калориска вредност, во жолто-порто-
каловите плодови е концентрирано големо богатство вита-
мини и минерали, каротеноиди. Тиквата содржи калиум зна-
чаен за работата на срцето, фосфор и калциум кои соедине-
ти ги градат коските и забите, железото потребно за крвта, 
манганот кој е чувар на кожата и ’рскавицата. Богата е со 
бета-каротен силен антиоксиданс, но и со витамин Ц и Е, кои 
се чувари на младоста. Тука се и витамините Б, кои се особе-
но значајни за енергија и за нервниот систем. Тиквата е ли-

дер и по содржината на железо. Во својот состав има и пек-
тини, целулоза, растителни влакна. Во 100 грама семки од 
тиква се содржани околу 600 калории. 

семки од Тиква
Семките од тиква се одличен извор на белковини, мине-

рали и витамини. Содржат бета-каротен, фолна киселина, 
калиум, фосфор и магнезиум. Преку семките ја добиваме и 
омега-3 масната киселина која е познат чувар на срцето, 
но и на видот и расположението. Чипсовите заменете ги со 
семки од тиква и уживајте додека го гледате вашиот оми-
лен филм. 

масло од Тиква
Уште еден производ од тиквата кој го привлекува внима-

нието на лекарите е маслото од тиква, кое содржи мало бо-
гатство заситени масни киселини, голем процент на бета-ка-
ротен, витамин Е и калиум. Лецитинот содржан во маслото 
помага за спречување на артериосклероза и позитивно де-
лува за намалување на холестеролот во крвта. Во 100 грама 
масло од тиква има 900 калории. Ако се плашите од кало-
риите, помислете дека за вкусна салата доволна е само една 
мала лажичка масло. Најдобро е кога е ладно цедено исто 
како маслиновото масло. 

Тиквата нека биде главен десерт кој ќе ја краси вашата 
трпеза секоја зима! 

Здравје од чинија 

Магичните вредности на тиквата
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Dedenticija – клатење и опаѓање на забите

Dekalcifikacija – губење на калциум од коски и заби

Еpistaksa – крвавење од носот

Encefalitis – воспаление на мозок 

Gluten – протеин кој се наоѓа во пченицата, р`жта, јачменот и овесот

Melanin – протеин одговорен за бојата на влакната 

Hipertermija – зголемена телесна температура

Kserostomija – сува уста е состојба при која не се лачи доволно  

плунка за да ја одржува устата влажна

Opstipacija – нередовно и отежнато празнење на цревата

Медицински речник на „Аџибадем систина“ 
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Мулти-функционален оброк 
од тиква 
ПОТРЕБНИ СОСТОЈКИ: 

• 3 лажици маслиново масло • 150 грама карфиол
• 100 грама кромид  • магдонос
• 1 кг тиква  • свеж лук
• 150 грама брокула

Во врело маслиново масло испржете го сечканиот кромид. Потоа додадете ја тиквата 
исечкана на коцки и испржете ги на тивок оган. Во посебен сад сварете ги брокулата 
и карфиолот и сварениот зеленчук додадете го во тиквата. Кон крајот на пржењето 
додадете сечкан лук и магдонос по желба. 

Пријатен оброк!

Крем супа  
од тиква 
ПОТРЕБНИ СОСТОЈКИ: 

Загрејте го маслиновото масло и во него додадете го сечканиот кромид и ренданата 
тиква. Додадете вода и оставете ги состојките на тивок оган да омекнат. На крајот 
посипете ја со сечкани листови магдонос.

НАЧИН НА ПОДГОТОВКА НАЧИН НА ПОДГОТОВКА

• 2 лажици маслиново масло 
• 70 грама кромид
• 400 грама рендана тиква
• 500 мл вода

• сол по желба
• магдонос
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Патуваме

Кој вели дека одморот и патувањата се поврзани само со топлото време? На релаксација и одмор 
можете да одите и во зима и при тоа убаво да си поминете. Доколку сте љубители на зимските 

спортови еве неколку предлог дестинации кои можете да ги посетите. 
Сончеви зраци, чист планински воздух, топол чај покрај камин... идилична зимска приказна!

 Сент Мориц, Швајцарија 

Ова е едно од најмонденските места за зимување и токму 
тука можете да го видите целиот џет–сет. Се наоѓа на гра-
ницата со Италија и освен по луксузните хотели, одличните 
забави и прекрасните патеки за скијање ова место е познато 
како вистинско аплско место со голф игралишта. 

 вал торенС, Франција 

Вал Торенс е најпрестижното француско скијалиште на 
Алпите и скијачки центар кој е на највисоката надморска ви-
сочина во Европа. Го сметаат за рај на Алпите бидејќи има 
прекрасни скијачки патеки кои имаат што да им понудат 
на љубителите на зимски спортови. Особено е омилен кај 
младите, кои можат да уживаат во ноќниот живот и луди-
те забави. 
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 Мадона ди КаМпиљо, италија 

Ова место е едно од најелитните зимски центри во Ита-
лија. Има богат избор на места за забава, но и ноќен живот. 
Тука можете да скијате, да го посетите паркот за сноуборд, 
да пешачите на рекетите за снег, да се возите на санки кои 
ги влечат кучиња или да преноќите во вистинско игло. 

 БанСКо, Бугарија 

Модерен зимски центар сместен на падините на рила и 
Пирин планина, прогласено за светско природно наследство 
од УНЕСКО. Банско е совршен избор за семејства со деца би-
дејќи нуди одлични услови за рекреација, за млади љубите-
ли на зимски спортови. Банско – не е само скијачко одмора-
лиште, стариот град има необична убавина, историски град-
би, има многу музеи и историски атракции.
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 КопаониК, СрБија 

Копаоник е најголемиот скијачки центар во Србија и има 
околу 160 сончеви дена годишно под снежна покривка. 
Омилено место за младите поради добрата забава и лудиот 
ноќен живот кој трае до утринските часови. 

Зима
 Wintеr

 рованиеМи, ФинСКа 

рованиеми е главен град на финската провинција Лапонија 
и е “официјалното“ живеалиште на Дедо Мраз. Ако се реши-
те да одите на оваа дестинација мора да ја посетите канце-
ларијата на Дедо Мраз и неговиот парк, а ирвасите и хаските 
можете да ги видите на секој чекор. Ова прекрасно место 
изгледа како да е излезено од детските фантазии, а е отво-
рено во текот на целата зима. 
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Зима
 Wintеr
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1 www.cosmotinex.com.mk



  Мирисна
Инспирација

За него

Цена: 3360 денари

2.Givenchy Only Intense edt 50ml

Парфем кој не губи на софистицираност и 
елеганција.
Најавен како храбар и суптилен мирис 
кој настојува да ја истакне сензуалноста 
и заводливиот  човек без да ја изгуби 
одмереноста. Композицијата отвора со: масло 
од зелена мандарина и црн пипер. Неговата 
магнетска срцевина вклучува ноти на: пачули, 
кедар и кожа, а во основата доминираат нотите 
на: тонка дрво и амбер.

Giorgio Armani  Code  Ice
edt 125ml 

Верен на духот на оригиналниот 
мирис „Armani Code“, ориентален и 
ароматичен Code Ice го исполнува 
воздухот со заносен, сензуален мирис. 
Цитрусните ноти се соединуваат 
со слатките зачини во ароматични 
дрвенасти ноти. Комбинацијата на: 
лимон, мушкатна жалфија и семиња 
тонка повикува деликатна и впечатлива 
арома на пеперминт. Лежерна, а сепак 
chic верзија на мирисот во култно 
шишенце, чиј облик црпи инспирација 
од чистите мажествени линии на Armani 
сакоата, со додаток на челично сивите 
тонови кои ја нагласуваат свежината на 
новиот парфем. 

Цена: 5910 денари

Trussardi My Land
edt 30ml 

Мирис кој ја карактеризира вечната италијанска 
елегантност, моќ, софистицираност, едноставност 
и интензивна сензуалност. Парфемот е 
карактеризиран како класичен и модерно дрвенест 
кој ја доловува моќта на дрвјата опкружени со 
сензуална кожа. На врвот на самата композиција 
сместени се цитрусни ноти содржани од: зелени 
мандарини и бергам кои се соединенуваат со 
средните ноти составени од: лаванда, љубичица 
и молекула Calone која создава свежа и морска 
нота. Базата е онаа која е најдоминантна со нотите 
на ветивер и тонка.

Цена: 2853 денари

Kenzo Homme Night
edt 30ml
 
Сензуално и романтично издание, мирис 
наменет за мажи кои се спонтани, подготвени за 
ризик и заводливи. Разигран мирис, енергичен, 
создаден од грејфрут, со интензитет од зачинет 
кардамом и коријандер, срце од гераниум и 
база од ветивер и тропско дрво. 

Цена: 2600 денари
Valentino Uomo edt 50ml

Првиот машки мирис од италијанската 
куќа „Валентино“, кој е класика на 
иднината наменет е за мажи кои 
ја сакаат лежерноста. Парфемот е 
традиционална пирамида во која се 
нагласуваат дрвените ноти. Бергамот 
и миртот ја отвораат композицијата, 
а кулминацијата ја достигнуваат 
со пржено кафе во комбинација со 
италијански крем и кедар и мирис на 
кожа како интензивна база.

Цена: 3750 денари



За неа

Lancome La vie Est Belle 
L’ Absolu de Parfum
edp 20ml 

Овој парфем се базира на есенцијални состојки  
кои се бескрајно усовршени. Раскошот на 
гурманските акорди и ноти на ирисот сега е 
повеќе познат. Цветните ноти на ирис „pal-
lid” со  впечатлива текстура и обликување на 
податливи и прашкасти ноти, го истакнуваат 
овој парфем до крајна граница и му даваат 
исклучитела  софистицираност. 

Цена: 4250 денари

Мирисна
  Инспирација

Roberto Cavalli Nero Assoluto
edp 30ml

Најновиот парфем од Роберто Кавали и повеќе од 
тоа го заслужува своето име. Тој е дефинитивно 
бескомпромисно создавање апсолутен квалитет, 
апсолутна сензуалност, апсолутен гламур.
Контраста на храброст и елеганција, совршено ги 
одразуваат вредностите на Кавали. Ова е парфем 
посебно дизајниран за жените кои не се плашат да 
се истакнат себеси.

Цена: 2759 денари

Trussardi Donna
edt 30ml

Женскиот мирис Donna Trussardi нуди цветна 
ориентална композиција креирана од  Nathalie 
Lorson. Горните ноти се облеани со овошни 
акорди на лимон и воденести овошја. Срцето 
нуди цветови од: портокал, чај од јасмин и 
лотус, додека долните ноти го нагласуваат 
ориенталниот вкус со арома на бело пачули, 
кедар, сандалово дрво и ванила, креирајќи го 
заводливиот момент кај овој парфем.

Цена: 2860 денари

Paco Rabanne 
Lady Million Eau My Gold edt 50ml 

Раскош, хедонизам и инспиративност црпена 
од славеничкото расположение и едноставните 
задоволства. Егзотична композиција со почетни 
ноти од: манго, нероли, грејпфрут, срце 
создадено од листови од љубичица и цвет од 
портокал и база од мошус, амбер и кедар. 

Цена: 3740 денари

Цена: 3530 денари

Nina Ricci La tentation de Nina
edp 50ml
 
Лимитирана едиција од оригинално јаболче 
од универзумот на Нина Ричи. Овој пат 
инспирацијата се добро познатите слатки 
колачи макарунс од париската куќа „Ladurée“, 
каде што долго време се креираше мирисот 
кој има цветна основа со тонови на гурманска 
тоалетна вода. 
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WOMEN WITH 
EPILEPSY CAN HAVE 
BABIES

All antiepileptic drugs have the 
potential to cause fetal malforma-
tions but this potential is not as big 
as thought previously. The overall 
risk is small and any woman suffer-
ing from epilepsy can give birth to a 
healthy baby. We discussed the issue 
of pregnancy in epileptic women 
with Neurologist Dr. Tanja Chepre-
ganova Changovska. 

Breastfeeding is a natural pro-
cess and should be mastered easily. 
Nonetheless, young mothers often 
experience difficulties with breast-
feeding techniques. We discussed 
the most common breastfeeding –
related problems with Nurse Milena 
Buzarovska. 

Tips for 
BreasTfeeding

Problems

11 MAjOr PrOBLEMS 
WITH BABIES

Babies are not as fragile as 
we might think, but some 
symptoms cause real 
panic among parents. 
Your 3. 5 kg “bundle of 
joy " had just been placed 
into your arms and your first 
reaction is: HELP! WILL I HURT 
HIM/HER? Take it easy. Babies may 
be delicate, but they will hardly get a 
fatal infection from sucking a dirty thumb. 
Neonatologist Dr. Stanka Tancheva Krstevska talks 
about 11 situations in children of 0 to 3 years of age 
that demand parents’ attention: 

GOuT
Gout is a metabolic disease which 

causes inflammation and swelling of the 
joints. This type of arthritis is caused by 
deposition of uric acid crystals in the 
joints, skin, kidney and soft tissues. The 
most common symptoms are severe 
joint pain, redness, swelling and fever. 
We talked about the diagnosis and treat-
ment of gout with Rheumatologist Pro-
fessor. Dr. Mane Grlichkov.

SPINAL STENOSIS
Spinal stenosis occurs as result of nar-

rowing of the spinal canal with subsequent 
pressure to the spinal cord and the nerves. 
In about 75% of cases, spinal stenosis is lo-
cated in the lower back (lumbar spine). Ac-
cording to Neurosurgeon Professor Dr. Kiril 
Lozanche, in most cases, spinal stenosis 
causes pain along the back and/or leg. Usu-
ally the pain in the leg is accompanied by the 
sense of tightness and stiffness and even the 
need to rest the leg. 

ALL ABOuT PrEMATurE BABIES
Babies born before the 37th gestation week are considered prema-

ture. It is believed that 24 weeks of pregnancy is the earliest time when 
the fetus is sufficiently developed and able to survive - in the neonatal 
intensive care unit. Babies born before 24 weeks of gestation are in most 
cases insufficiently matured to be able to survive. In the past, up until 
three decades ago, premature babies had very small chances for surviv-
al. Today, development in medicine changed that. Neonatologist Dr. An-
thony Hristovski answers the most common questions regarding prema-
ture babies. 
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CONGENITAL HIP 
dISLOCATION

The most common reasons for hip 
dislocation are: genetics, external in-
fluence, complications during preg-
nancy and the traditional swaddling 
technique of the past — with the ba-
by’s legs extended and pressed togeth-
er. This anomaly is observed in infants 
during the first checkup. Orthopedic 
Surgeon Dr. Dragan Hristov says that 
parents usually notice this condition 
when children begin walking manifest-
ing the typical duck-like gait and limp. 
The hip dislocation is more prevalent in 
female babies (5: 1 ratio). This problem 
is common in Macedonia as well, albe-
it greatly reduced thanks to the imple-
mentation of preventive measures. 

HIGH BLOOd PrESSurE 
CAN HArM THE fETuS

High blood pressure during preg-
nancy requires special attention and 
monitoring. Regardless whether this 
condition is preexisting or gestation-
al, these patients must be monitored 
vigilantly by their gynecologists. 

We talked to Obstetrician Gyne-
cologist Dr. Pavle Dimchev about the 
facts related to high blood pressure 
in pregnancy - what every pregnant 
woman should know. 

rELATIONSHIP BETWEEN TEETH ANd SINuSES
The maxillary sinuses are the largest paranasal sinuses, located in the upper 

jaw, forming a portion of the structure of the eye, nose and the oral cavity. Maxil-
lary sinusitis is usually caused by nasal infection, but can also be caused by prob-
lems with the teeth. Therefore, regular dental check-ups are necessary for timely 
diagnosis and treatment of maxillary sinusitis. Tooth decay in the lateral segment 
of the upper jaw can cause infection in the maxillary sinuses because the sinus 
cavities are closely connected to the teeth and mouth. We talked about the con-
nection between teeth and sinuses with Oral Surgeon Dr. Andrejcho Grncarovski. 

HEArT VALVES 
Diseases of the heart valves can 

be congenital or acquired. They 
are defined as abnormalities in the 
structure and the function of valves. 
They may be present since birth and 
remain undetected until much lat-
er or occur later in life. What causes 
valves to fail and what are the treat-
ment options? – we discussed this 
issue with Cardiac Surgeon, Profes-
sor. Dr. Salis Tadzer and Cardiologist 
Dr. Snezana Meshkoska Bongard. 

WHO IS A CANdIdATE fOr 
EGG frEEzING? 

We live in a modern world. The modern 
woman sets high goals for her future; she is in 
a constant race to achieve more both academ-
ically and professionally. This struggle for mon-
ey and success, consciously or not, delays the 
aspect of conception and procreation. None-
theless, whether we like it or not, the biologi-
cal clock is ticking. Aging diminishes chances 
for conception. This happens due to the fact 
that after the age of 35, the number and the 
quality of egg cells significantly decrease. Em-
bryologist Biljana Palcevska explains that in 
the modern world, the biggest progress in the 
area of in-vitro fertilization is achieved by the 
introduction of the Egg Freezing technique. 
In the past, the surviving percentage of the 
thawed egg cells was very low. In the last de-
cade, the methods of “slow-freeze” and vitrifi-
cation enable considerable progress. 
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Infections in pregnancy can go unnoticed and cause damage to the mother and 
fetus. In order to keep both mother and baby in good health during pregnancy, 
early diagnosis and treatment of infections is essential. Obstetrician Gynecologist 
Dr. Jordancho Ivanov explains that hormonal and physical changes in the body of 
the mother cause frequent occurrence of certain infections, notably urinary infec-
tions, cervical vaginal infections and TORCH infections. In addition, any respiratory 
or communicable disease contracted during pregnancy can potentially harm the 
mother and the fetus. If untreated, certain infections during pregnancy can lead 
to miscarriage, premature delivery, infection and fetal sepsis. 

CrEATE YOur OWN WINTEr TALE
Who says vacation and travel only go hand in hand with warm weather? You 

could also take a vacation, relax and have a great time during the winter. If you 
love winter sports, here are some destinations you could visit. Sunlight, fresh 
mountain air, a cup of hot tea by the fireplace... an idyllic winter tale!

GESTATIONAL 
Diabetes (Diabetes 
in pregnancy) 

Most women with gestational di-
abetes have no noticeable signs 
and symptoms. This is why al-
most all pregnant women should 
be screened for gestational diabe-
tes between the 24th and the 28th 
week of gestation. We discussed the 
causes and consequences of gesta-
tional diabetes for both mother and 
fetus with Obstetrician Gynecologist 
Dr. Alexander Bojadziev. 

TreaTmenT
of infecTions
in pregnancyCArCINOMA Of THE LuNG

Lung cancer develops insidiously, 
without signs of warning. As the disease 
progresses, symptoms start to appear. 
Lung cancer is the most prevalent malig-
nant disease and primary cause of death 
from cancer. Smoking plays a major role 
in its etiology. 9 of 10 people get lung 
cancer from smoking. We discuss the di-
agnosis and treatment options with Pul-
monologist Dr. Oliver Jovkovski and Tho-
racic Surgeon Dr. Dragan Smilevski. 
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CANCEr ANd PrEGNANCY
Malignant diseases usually occur in older adults. In the 

last decades, an increasing number of women, for justified 
or unjustified reasons decide to postpone pregnancy until 
the fourth decade of life. Hence, the association between 
pregnancy and cancer becomes increasingly relevant. Ac-
cording to Obstetrician Gynecologist Dr. Zlatko Palchevski, 
given the increase in survival rates for different malignant 
diseases during the reproductive period, gynecologists 
should be well acquainted with procedures for preserva-
tion of fertility (ability to conceive and give birth) during 
treatment. Prenatal counseling is also necessary for young 
female cancer patients planning to conceive. 

fISSurES
You are in pain for some time now, you experience bleed-

ing and itching in the anal area, especially after defecation. 
First of all, this situation is very uncomfortable and cannot 
be avoided. You may also get scared and wonder what is 
going on. Abdominal Surgeon Dr. Tony Josifovski explains 
that many patients attribute these unpleasant symptoms 
to hemorrhoids, but there is another culprit causing simi-
lar symptoms, namely the anal fissures. "Anal fissures are 
small cracks in the perianal region. Usually tear shaped, the 
fissures cause more pronounced pain, bleeding and itching 
than that hemorrhoids. In their acute form, fissures last few 
days to a few weeks, while chronic fissured last from 8 to 
12 weeks, "explains Dr. Josifovski. 

dr. PANCHEVSkI GAVE ME 
MATEA

Motherhood is a natural part of life, 
a blessing desired by every woman. The 
greatest moment in life. However, laws 
of nature sometimes play with our lives. 
Life sets challenges to test our determi-
nation to endure the blows in order to re-
ceive this unique and precious moment 
in life – to give birth and to become a 
mother. Snezana Trenkovska took this 
bumpy road in order to realize her great-
est dream. She was waiting to become 
a mother for 16 years, overcoming each 
obstacle with courage and an over-
whelming desire to hold her child in her 
arms. She boldly faced these blows, en-
dured the ups and downs along the way. 
She managed to stay strong and to con-
tinue on her path. 
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