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Бременоста е најубавиот период од животот на секоја
жена, а целта е безбедно да ги помине овие 9 месеци и на
свет да донесе живо и здраво бебе. На ова патување до мајчинството трудниците имаат безброј прашања, стравови,
дилеми... Во ерата на технологијата, сакајќи да заштедат на
време и побрзо да дојдат до одговор, нивен главен советник стана интернетот. Но, колку од овие одговори се точни?
Трудниците мора да знаат дека секоја бременост е посебно искуство, па одговорите треба да се бараат само од
стручни и искусни лица кои секојдневно се занимаваат со
оваа проблематика.
Вашата најважна одлука и дилема треба да биде на почетокот, кому да ја доверите својата бременост, и каде да
се породите.
Водењето здрава бременоста, навремено детектирање
и решавање на сите проблеми и компликации, како и современи услови прилагодени за вас и новиот живот, е клучниот фактор кој ќе ве доведе до целта – Здраво и живо
новороденче.
Како болница со големо искуство посветено за здравјето на жената, 16 години напорно работиме и вложуваме за
нашите трудници да го добијат најдобриот третман. Секоја
трудница за нас е посебна, и затоа со голема љубов и внимание ја следиме секоја гестациска недела и заедно, возбудени го чекаме мигот кога ќе се слушне првиот плач на новиот живот.

„Аџибадем Систина“ не е само име, престиж ниту мода.
Ние сме болница која своето име и презиме го изградилa со
многу напор внимание и вложување во доктори, медицинска опрема и светски услови. Покрај убавите простории и
ѕидови се крие тим на професионалисти кои внимаваат на
секој детаљ.
Една од клучните работи е да го одржиме нивото на хигиена и превенција на интерхоспитални инфекции. Овие две
алатки се најважните кога зборуваме за новиот живот, особено клучни за предвремено родените бебиња. Со гордост
можеме на кажеме дека сме болница со најмала стапка на
смртност на новороденчиња. Стапка со која се гордеат само
западноевропските земји.
Затоа нашето име „Аџибадем Систина“ има тежина. Затоа сме првиот избор на многу мајки, кои го препознаваат квалитетот на нашата услуга. Доказ е и бројката на новородени која секоја година ги руши рекордите. Станавме
најголемо приватно породилиште на Балканот, со најмногу
новороденчиња.
Драги мои мајки, уживајте во секој миг од бременоста.
Не оптоварувајте се со безброј прашања. Треба само да изберете професионален гинеколог и врвна болница.
Ви ветувам дека ќе ви помогнеме бременоста за вас да
стане незаборавно патување.
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Тема
Мозок

АНАТОМИЈА

НА МОЗОК
М
озокот тежи до три килограми, но контролира речиси сè што правиме. Содржи милијарди
нервни клетки групирани во групи кои ги кординираат мислењето, емоциите, однесувањето,
движењето и чувствата. Секој дел од мозокот е
одговорен за одредена функција и контролира сè, од отчукувања на срцето, па до расположението. Во продолжение ви
објаснуваме од што е составен мозокот.
ГОЛЕМ МОЗОК
Голем мозок (cerebrum) е најголемиот дел од мозокот. Поделен е на две половини (хемисфери) со длабока пукнатина. Двете хемисфери комуницираат една со друга со помош на густ
сноп од нерви. Хемисферите се поделени во четири лобуси:
Фронтален лобус-контролира размислување, планирање,
организирање, решавање проблеми, краткотрајна меморија
и движење.
Париетален лобус интерпретира сензорни информации
како вкус, температура и допир.
Окципиталниот лобус процесира слики од очите и ги повр-

зува тие информации со слики кои се наоѓаат во меморијата.
Темпоралниот лобус го контролираат процесот на инфор-

мации од сетилата за мирис, вкус и звук. Овој дел од мозокот
исто така има улога и во меморија.
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МАЛ МОЗОК

Малиот мозок е набрана топка ткиво сместена под и зад големиот мозок. Функцијата на малиот мозок е да ги комбинира сензорните информации од очите, ушите и мускулите и да
помогне во координирање на движењето.
ПЕРИФЕРЕН
НЕРВЕН СИСТЕМ

Периферниот нервен систем го сочинуваат сите нерви во
телото, коишто излегуваат од мозокот и ‘рбетниот мозок.
Тие се комуникацијата помеѓу мозокот и екстремитетите. На
пример, ако прстот дојде во допир со жешка пегла, сигналите на болка патуваат од прстот до мозокот во дел од секунда. Во исто време мозокот праќа информација со која му
кажува на прстот да се тргне од жешката пегла. Тие носат
информација до мускулите, а враќаат од соодветен сегмент
од кожата.
МОЗОЧНО СТЕБЛО

Мозочното стебло го поврзува мозокот со ‘рбетниот мозок.
Тука се контролираат многу витални функции како што се
срцето, крвниот притисок, дишењето и работата на цревата.
Овој дел е исто така важен за спиењето и свеста.
СРЕДЕН МОЗОК

Структури длабоко во мозокот ги контролираат емоциите и
спомените. Познати како лимбички систем, овие структури
се во парови. Секој дел од овој систем има двојник во спротивната половина од мозокот.
Таламусот функционира како чувар на пораки, сместен по-

меѓу ‘рбетниот мозок и хемисферите на големиот мозок.

Хипоталамусот контролира емоции. Исто така, ја регулира

температурата на телото и ги контролира клучните нагони,
како јадење или спиење. Поврзан е со целиот ендокринолошки систем.

Хипокампусот испраќа спомени кои се чуваат во соодветни

делови на мозокот, а потоа се сеќава кога е потребно.
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Тема
Мозок

СИМПТОМИ НА МОЗОЧЕН тумор

Т

умор на мозок претставува маса од абнормални
клетки кои се шират и растат во мозокот. Постојат
различни видови тумори, некои се бенигни, други,
пак, малигни. Туморот може да почне да се развива
во мозокот или да се прошири во мозокот од другите делови во телото (метастази на мозок). Секој тумор различно се развива, а симптомите што се манифестираат зависат
од притисокот што го создава со своето растење или од местото каде што расте. Кои симптоми ги манифестира туморот
на мозок, одговор побаравме од проф. д-р Јовица Угриновски,
неврохирург.

полека се смируваат во текот на денот. Но, како расте туморот
се зголемува притисокот и главоболките стануваат поизразени кога ќе се наведнете, кивнете, вежбате па дури и кога викате. Веднаш да се јавите на лекар доколку имате:
yy Многу силна главоболка, особено присутна кога ќе се
разбудите
yy Почнува да се јавува главоболка која не сте ја имале
претходно
yy Имате чести главоболки
yy Имате главоболка и гадење во исто време.

Најчести симптоми

Туморот на мозок може да предизвика мачнина, која е поизразена во утринските часови.

Најчестите симптоми на тумори на мозокот, поради кои пациентите се јавуваат на лекар, се главоболки и напади. Но, не
треба да паничите или да се сомневате дека имате тумор доколку имате главоболка. Овие симптоми се вообичаени и за
други заболувања. Важно е доколку имате постојана главоболка, да се јавите на лекар, за да се утврди причината.
Симптоми како последица на
зголемен притисок во главата

Черепот е изграден од коски, и поради ова просторот каде
што е сместен мозокот е ограничен. Како што туморот расте
предизвикува притисок во овој ограничен простор. Ова се нарекува зголемен интракранијален притисок. Зголемувањето
на притисокот се манифестира со следниве симптоми:
Главоболки

Доколку главоболката е последица на тумор во мозок, има
тенденција да се влошува. Но, кај некои пациенти на почетокот се јавуваат благи главоболки, кои траат подолго време.
Некои пациенти секој ден се будат со тешки главоболки, кои
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Гадење

Поспаност

Поспаноста е најчесто доцен симптом на тумор во мозокот.
Како што туморот расте и притисокот во главата се зголемува
може да ви се спие повеќе од вообичаеното. Или, пак, можете
несвесно да заспиете во текот на денот.
Проблеми со очите

Зголемениот интракранијален притисок може да предизвика
проблеми со очите. Затоа, доколку имате проблеми со видот
веднаш јавете се на лекар. Особено е важно ако проблемите
не се коригираат со очилата. Тука спаѓа: заматен вид, гледате
форми како да лебдат, гледате како во тунел или видот ви се
губи па повторно доаѓа. При офталмолошки преглед може да
се дијагностицира интракранијалниот притисок.
Напади (конвулзии)

Нападите се еден од најчестите симптоми на тумор на мозок. Може да се манифестираат со тресење или грчење на

рака или нога. Некои напади само на момент предизвикуваат
губење на свеста.
Симптоми како последица на
позицијата на тумор на мозокот

Какви симптоми ќе манифестира туморот на мозок зависи од
неговата локација. Како што расте туморот го притиска мозочното ткиво околу него. Како последица на притисокот ќе
се манифестираат симптоми во зависност од тоа која функција
ја контролира тој дел од мозокот. Тука спаѓаат симптоми кои
можат да бидат предизвикани од тумори кои се во различни
делови од мозокот и `рбетниот мозок. Доколку туморот се наоѓа во:
yy Фронталниот лобус: промени во личноста, губење на
интерес за живот (апатија), тешкотии во планирање и организирање, агресивност, слабост во дел од лицето или
на една страна од телото, потешкотии при одење, губење
на сетилото за мирис, како и проблеми со видот и говор.
yy Темпоралниот лобус: заборавање зборови, краткорочно губење меморија, слушање гласови во главата...
yy Париеталниот лобус: тешкотии во зборување, проблеми со читање и пишување, губење на осетот во некој дел
од телото.
yy Окципиталниот лобус: проблеми со видот или губење
на дел од видот.

yy Мал мозок: лоша координација, неконтролирано движење на очите, вкочанетост во вратот, вртоглавица.
yy Мозочното стебло: проблеми со координација, спуштени очни капаци, кривење на устата кон една страна, отежнато голтање, тешкотии при зборување, двојно гледање.
yy `Рбетен мозок: болка и вкочанетост во грбот, слабост
во нозете или рацете, губење контрола на мочниот меур
или дебелото црево.
yy Хипофиза: нередовни циклуси кај жените, неплодност
кај мажите и жените, недостиг на
енергија, зголемена телесна
тежина, промени во расположение, висок крвен
притисок, дијабетес.
Важно е да се запамети
дека симптомите наведени погоре се причина за
повеќе болести. Сепак, доколку ги почувствувате,
задолжително јавете се
на лекар. Лекарот ќе ве
прегледа и доколку постои
сомневање за тумор ќе ве испрати на специјалист за понатамошни испитувања.

LIPIKAR BAUME AP +
Со термална вода La Roche-Posay

Помага во превенција на рецидивите и ги проретчува фазите на
влошување кај особи склони кон атопичен дерматитис.

ДОКАЖАНА ЕФИКАСНОСТ
AQUA
POSAE
FILIFORMIS

НЕУРАМНОТЕЖЕН
МИКРОБИОН НА КОЖАТА

Карите масло
+ Канолно
масло

ОШТЕТЕНА ЗАШТИТНА
БАРИЕРА НА КОЖАТА

ЧЕШАЊЕ

NIACINAMID +
AQUA POSAE
FILIFORMIS

Го враќа
микробионот во
физиолошка
состојба
Ја активира
антиоксидантната и
антримикробната
одбрана на кожата

НАВЛЕГУВАЊЕ НА
АЛЕРГЕНОТ И
НАДРАЗНИТЕЛНИТЕ
ФАКТОРИ

ВОСПАЛЕНИЕ

Го стимулира
вродениот
имунитет на
кожата

*Во клиничка студија, биле вклучени 94 испитаника со сува кожа склона кон атопија, старост од 6 месеци па нагоре. Направена оценка после 4 недели секојдневна употреба со Lipikar Baume AP+ споредено со некој друг емолиент.
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Тема
Mозок

Мозочен
удар

Причини, симптоми, дијагноза
и третман

Мозочниот удар е 5-та водечка причина за смртност, на секои 4 минути умира по едно лице. Настанува кога ќе дојде до
проблеми со снабдувањето на мозокот со крв, поради блокирање или прскање на крвните садови. Мозочниот удар
претставува итен медицински случај, па затоа е неопходен
навремен третман. Како да го препознаете и кои се начините за третман разговаравме со д-р Милчо Демерџиев, невролог и проф. д-р Кирил Лозанче, неврохирург.
Што е мозочен удар?

Мозочен удар е состојба кога се прекинува или намалува дотокот на крв во мозокот. Мозокот не добива доволно кислород и хранливи материи па мозочните клетки почнуваат да
изумираат. Истражувањата покажуваат дека 40% од смртните случаи со мозочен удар се мажи, а 60% жени. Поголема
веројатност за мозочен удар имаат лицата кои имаат прекумерна телесна тежина, на возраст над 55 години, имаат семејна историја на мозочен удар, консумираат многу алкохол
или користат дрога.
Постојат три вида мозочен удар:
yy Исхемичен мозочен удар
yy Хеморагичен мозочен удар
yy Транзиторен исхемичен удар (ТИА)
Работата на докторите е состојбата брзо да ја дијагностицираат и третираат за да се намали оштетувањето на мозокот.
Третманот зависи од типот на мозочен удар. Исхемичен мозочен удар може да се лекува со лекови кои треба да ги раз-
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бијат тромбите. Хеморагичниот мозочен удар пак се третира
со хируршка интервенција.
Кои се причините за мозочен удар?

Најчести ризик фактори што доведуваат до мозочен удар се
срцевите заболувања, артериосклерозата на мозочните крвни садови, покачениот крвен притисок, нарушениот ритам
на срцевата преткомора, дијабетесот, зголеменото ниво на
масти во крвта, пушењето. Акутниот и континуиран психофизички стрес влијае на автономниот дел од мозокот, кој ние го
контролираме, а тој ја контролира работата на сите органи и
ендокрини жлезди. Тоа значи дека голем дел од соматските
болести како чир на желудник, улцерозен колит, хипертензија и дијабетес се јавуваат како последица на нарушената
работа на автономниот систем. Превенцијата и лекувањето
на овие состојби во голема мера можат да го намалат ризикот од настанување на мозочен удар.
Различните форми на мозочен удар имаат различни специфични причини.
Исхемичниот мозочен удар е најчестата форма на мозочен удар, дури 85% од мозочните удари се од овој тип. Настанува како последица на блокирање или стеснување на артериите кои обезбедуваат крв во мозокот, што доведува до
исхемија, односно сериозно намалување на протокот на крв.
Овие блокади најчесто се предизвикани од згрутчување на
крвта кое се јавува во артериите кои го поврзуваат мозокот
или во други крвни садови кои носат крв кон мозокот. Згрутчувањето на крвта може да е предизвикано од масните наслаги во артериите.

Хеморагичен мозочен удар е предизвикан од пукање (повраќање, дизартрија, атаксија, вертиго). Започнува како
или преливање на крвта од крвните садови кои носат крв мозочен удар, но симптомите се повлекуваат во целост за
кон мозокот. Излиената крв врши притисок врз мозочните помалку од еден час. Најчесто веднаш не може да се заклуклетки и ги оштетува. Ваквата состојба на насобрана крв со чи дали лицето имал транзиторна исхемична атака или мозпотиснување на мозочните маси се нарекува интрацеребр- очен удар. Истражувањата покажуваат дека 33% од луѓелен хематом. Крвните садови може да пукнат или да прела- то кои имале транзиторни исхемични атаки подоцна имале
ваат крв во средината или во близина на површината на мо- тежок мозочен удар. Од таа причина оваа состојба треба да
зокот, па крвта да се собере во просторот помеѓу мозокот се сфати сериозно и да се смета како предзнак за дефинии черепот. Најчесто до појава на хеморагичен мозочен удар тивен мозочен удар. Пациентите кои имале транзиторен модоаѓа поради висок крвен притисок, траума, аневрзима.
зочен удар се во поголем ризик и од срцев удар во текот на
Субарахноидална хеморагија е вториот тип на хемора- следните недели и месеци. Затоа кога ќе се појават првите
гичен мозочен удар, но се
симптоми на мозочен удар или
јавува поретко. Кај овој вид како да препознаете мозочен удар? транзиторен мозочен удар многу
на мозочен удар се јавува Мозочните удари се случуваат брзо и без најава, па симп- е битно да побарате итна медикрвавење во субарахнои- томите се појавуваат одеднаш и без предупредување. цинска помош.
далниот простор –тенка об- Како најчести симптоми се:
Кој може да добие
вивка со кој е покриен.
yy конфузија (збунетост), проблеми со зборувањето и
мозочен удар?
Транзиторен исхемичен
разбирањето
напад ТИА се разликува од
yy ненадејна зашеметеност или слабост на телото, осо- • Пациентите кои имале преживеано срцев удар
исхемичниот и хеморагичнибено доколку се одрази само на едната страна
Пациенти со нерегулиран
от мозочен удар затоа што
•
yy ненадејна остра главоболка од непозната природа
крвен
притисок и шеќер во крвта
протокот на крв во мозокот
yy вкочанетост на лицето
Недоволен
сон
е прекинат само за кратко
•
yy ненадејни промени во визијата на едното или двете
Слаба
физичка
активност
време. Транзиторната исхе•
очи или тешкотии при голтањето
Напорна
работа
и премногу
мична атака (ТИА) може да
•
yy нарушувања во координацијата, вртоглавици
обврски
потекнува од каротидниот
yy ненадејна вртоглавица или губење рамнотежа,
слив (хемипареза, монопа• На удар се повозрасните
ненадејна конфузија, тешкотии при зборување и
мажи
реза, хемихипестезија) или од
разбирање
вертебробазиларниот слив
yy меморија
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Во зависност од тоа колку брзо и точно ќе се дијагностицира, пациентот може да добие повремена или трајна онеспособеност, како последица на мозочниот удар. Поради овие
симптоми можно е кај пациентите да се појават комплика-

несе во болница најдоцна до 3 часа по појавување на првите
симптоми. Исхемичниот и хеморагичен мозочен удар бараат
различни видови третман.
Постојат неколку видови на дијагностички тестови со кои лекарите можат да утврдат промените меѓу кои е компјутерската томографија на мозокот, физички преглед, мерење на крвниот притисок,
преглед на каротидните артерии,
преглед на зениците на очите, лабораториски анализи, ехокардограм, магнетна резонанца.
Што е тромболиза?

ции со контрола на мочниот меур или дебелото црево, депресија, болка во рацете или нозете, парализа и слабост на
едната страна на телото, проблеми со контролирање и изразување на емоции.
Како да се дијагностицира?

Дијагнозата може да се постави и пред пациентот да посети
доктор. Постои еден акроним F.A.S.T. кој ги најавува симптомите на мозочниот удар и даваат полесна идентификација на
состојбата:
F (face) – кога е зафатена едната страна од лицето, па пациентот колку и да се труди да се насмевне, насмевката опаѓа
A (arm) – слабост на рацете
S (speech) – промени во говорот
T (time) – ако се забележи некој од овие симптоми неопходно е веднаш да се реагира и да се побара итна помош.
Колку побрзо лицето биде однесено на доктор, толку побрзо
ќе се постави дијагноза и помала е веројатноста да се добие
трајно оштетување или смрт. Најдобри резултати од третманот на мозочен удар се добиваат доколку пациентот се од-
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Мозочниот удар претставува изненаден губиток на функцијата на одреден дел од мозокот поради нарушена циркулација. Времето поминато по мозочниот удар можеби е најзначајниот фактор за тоа
каква ќе биде судбината на пациентот. Ако мозокот е оставен 5 минути без крв доаѓа до неповратно
оштетување и изумирање на мозочните клетки. Кога еднаш мозочното ткиво ќе се оштети, тогаш деловите од телото што биле контролирани од тој дел на мозокот нема
да работат нормално. Ова е причината зошто мозочниот удар прави
долгорочни последици. Тромболиза претставува најсовремена терапија за третман на исхемичниот мозочен удар. Се аплицира во вена со
што тромбот се разбива, а со тоа се спречуваат последиците
од мозочниот удар. Ако пациентот дојде 3 до 6 часа од почетокот на ударот, со помош на терапијата што го топи тромбот се овозможува брзо враќање на циркулацијата во затнатиот дел на артеријата. Со тоа се спречува големо и трајно
оштетување на мозокот. Со примена на тромболизата инвалидноста кај ваквите пациенти се намалува или се сведува
на минимум.
Кога се оперира мозочен
хематом?

Поголемите студии изработени во светот покажале
дека хематомите што се локализирани према површината на мозокот или во малиот мозок најдобар резултат имаат со операција. Доколку хематомот е локализиран во мозочното стебло или длабоко во мозочните маси најчесто не се оперираат. Кај сунарахноидалната хеморагија се повлекуваат и нема потреба
од операција.

Тема
Мозок

Трауматски
повреди
на мозокот

П

овредите на мозокот настануваат како последица
на надворешни механички сили. Обично се работи за удар врз главата или телото, или предмет кој
може да продре во черепот и да предизвика сериозни повреди на мозокот (стакло, камен, куршум).
Повредите на главата и на мозокот можат да бидат од полесна или потешка природа. Според д-р Љуљзим Агаи, неврохирург, лесните повреди на мозокот може да предизвикаат
привремено нарушување на работата на мозочните клетки,
додека тешките пак може да доведат до повреда на самото
мозочно ткиво, крвавења, физички оштетувања на мозокот
– состојби кои можат да доведат до посериозни компликации или смрт.

Симптоми

Тегобите и клиничката слика зависат од тежината на повредата, возраста, постоењето на претходни заболувања, физичката спремност и конституција на пациентот итн. Повредите на мозокот може да предизвикаат физички и психички промени во здравствената состојба на пациентот. Некои
симптоми и знаци можат да се појават веднаш по повредата,
додека останатите можат да дадат симптоми неколку дена
или недели подоцна.
Лесни повреди на мозокот

Знаците и симптомите на лесните повреди на мозокот може
да вклучуваат:
yy Губење на свеста од неколку секунди до неколку минути, збунетост, дезорентираност, вртоглавица, губење
рамнотежа, главоболка, повраќање. Овие тегоби се
присутни непосредно по повредата.
yy Во следните денови по повредата може да се присутни
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овие тегоби: заматен вид, зуење во ушите, лош вкус во
устата, зголемена чувствителност на светлина или звук.
yy Кај некои пациенти тегобите перзистираат и подолг период во облик на замор и поспасност, потешкотии при
спиење, спиење повеќе од вообичаено, проблеми со меморијата и концентрацијата, промени во расположение,
депресија или анксиозност.
Умерени до тешки трауматски повреди. Умерените
до тешки трауматски повреди може да ги имаат сличните
симптоми како и лесните повреди, но се појавуваат и други симптоми по неколку часа или денови од повредата на
главата. Тие симптоми се должат на повреди на одредени
делови од мозокот и зависат од местоположбата на самата повреда.
Кај овие повреди губењето на свеста може да потрае од
неколку минути до неколку часа, можно е присуство на
постојана главоболка чиј интензитет се засилува, постојано повраќање или мачнина, грчеви, проширување на едната или двете зеници, течење на бистра течност (мозочна
водица) од носот или ушите, неможност да се разбуди од
спиење, слабост во екстремитетите и трнење, губење на
координација.
Кај овие пациенти задолжителна е хоспитализација, постојано мониторирање на здравствената состојба и невролошкиот статус, снимање на главата (обично компјутеризирана томографија), и лекување во зависност од наодите. До-

колку има присуство на крвавење кое
го притиска мозокот, истото треба да
се отстрани хируршки.
Симптоми кај децата

Повредите на глава кај децата се чести
поради нивниот темперамент, разиграност, а понекогаш и поради недоволно внимание од родителите. За среќа,
најголемиот број од овие повреди се
лесни и минуваат без
последици. Обично
кај овие повреди не
се индицира снимање
на главата.
Кога да
побарате
помош од
доктор?

Секогаш кога вашето
дете ќе добие удар
во пределот на главата побарајте консултација со доктор. Врз основа на начинот на повредата и клиничката слика,
ќе се даде препорака за понатамошно
лекување. Некои симптоми можат да
не се појават веднаш, затоа понекогаш
се препорачува хоспитализација и следење на состојбата на пациентот.
Причини и последици

Трауматските повреди на мозокот можат да бидат предизвикани од сериозни повреди на главата или на телото.
Степенот на оштетување зависи од неколку фактори, вклучувајќи ја силата на
ударот и природата на настанот.
Настани кои можат да доведат до трауматски повреди на мозокот:
Пад – пад од кревет, на лизгав под или
во бања, пад по скали се само дел од
причините кои може да предизвикаат
повреди на мозокот, особено кај повозрасни лица или деца.
Сообраќајни незгоди – судир со автомобил, мотор или велосипед може
да претставува причина за сериозна
повреда на мозокот. Последици од сообраќајните незгоди може да имаат и
пешаците.
Насилство – околу 20% од трауматските повреди на мозокот се предизви-

кани од насилни удари во пределот на
главата, но и од прострелни рани, семејно насилство или злоупотреба на деца.
Силно лулање на бебето – дел од повредите на мозокот кај децата се предизвикани токму од силно лулање.
Спортски повреди – трауматските повреди на мозокот може да бидат
предизвикани од голем број спортови
вклучувајќи ги повредите за време на
фудбалски натпревари, бокс, безбол,
скејтбординг, хокеј,
како и екстремните
спортови.
Експлозии – честа причина за големи
повреди на мозокот
се и експлозивните
направи.
Изложени на најголем ризик од сериозни трауматски повреди на мозокот се
децата до 4-годишна возраст, младите луѓе на возраст од 15 до 25 години,
како и возрасните луѓе.
Компликации

Тешките и сериозни повреди на мозокот го зголемуваат ризикот за појава на компликации. Една таква компликација е нарушувањето на свеста
кое може да се манифестира на разни
начини:
yy Краткотраен губиток на свеста или
со подолго траење;
yy Кома – претставува најдлабок облик на нарушување на свеста по
доживеана мозочна траума. Тоа е
состојба на длабока несвесност и
неможност организмот да реагира на дразби. Коматозната состојба може да трае со денови, недели, години.
yy Понекогаш пациентите никогаш
не се будат од кома и преоѓаат во
вегетативна состојба, кога со месеци или години им е неопходна
помош од други лица.
yy Минимално свесна состојба е состојба на сериозно нарушување на
свеста, со мали симптоми на самосвест. Ова е често преодна сос-
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тојба во која пациентот запаѓа во
кома или во вегетативна состоја.
yy Синдром „locked in“ – состојба кога
пациентот ги гледа и слуша луѓето во неговата околина, ги разбира
што зборуваат, но не е во состојба
да разговара со нив или да се движи. Пациентот може да комуницира со околината преку движење
на очите или трепкање. Оваа состојба може да е резултат на оштетување на мозокот и мозочното
стебло.
yy Мозочна смрт – состојба кога нема
никаква активност во
мозокот. Кога докторите
ќе дијагностицираат мозочна смрт обично пациентот се исклучува од
апаратите за дишење.
Епилептични напади – кај
луѓето кои имаат сериозни
повреди на мозокот, како
дополнителна компликација
може да се јават епилептични напади.
Инфекции – фрактурите на черепот
или продорните рани можат да доведат до инфекција на мозокот. Ако не се
лекува, инфекцијата може да се прошири и на другите делови од нервниот
систем.
Оштетување на крвните садови – со повреда на мозокот може да
се оштетат и крвните садови па да
предизвикаат појава на мозочен удар,
згрутчување на крвта.
Оштетување на нервите – поради повредата на черепот може да се
оштетат и нервите во главата па да
предизвикаат парализа на мускулите
на лицето, нарушување на движењето
на очите, двојно гледање, оштетување
на чувството за мирис, губење на видот, губење на разни видови осет, проблеми со голтањето итн.
Дијагностицирање

Повредите на мозокот се итни случаи
поради последиците кои можат да ги
предизвикаат. Затоа е неопходен брз
третман, а докторот треба веднаш да ја
процени состојбата. Се проценува будноста на пациентот која е важен пока-
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зател за сериозноста на повредата на
мозокот.
Прва помош при
повреда

Ако во вашата близина се случи несреќа во која има пациент со повреда на главата, вие можете да и помогнете на итната медицинска помош со
тоа што ќе им објасните како се случила повредата, дали и кога пациентот
ја загубил свеста, колку време е во бесознание, дали има промени во говорот, координацијата, каде бил ударот.

Тестови за дијагноза

Компјутеризирана
томографија
(КТ скенирање) – оваа дијагностичка
процедура се користи непосредно по
повредата за проценка на повредата
на мозокот. Преку неа се визуелизираат фрактурите, крвавењето, контузиите (модринки) на мозочното ткиво,
отоците.
Магнетна резонанца – се применува во подоцнешна фаза, за подетален
приказ на мозочните повреди.
Лекување

Лесните трауматски повреди не бараат посебен третман, освен редовно
следење на состојбата за да не дојде
до влошување на истата. Вашиот доктор ќе ве советува по колку време да
се вратите на работните и вашите секојдневни активности, но и што да избегнувате. За потешките повреди неопходна е хоспитализација, при што лекувањето зависи од повредата. По активното лекување следува обично физикална рехабилитација. При проблеми
со говорот се препорачува преглед и
третман на логопед.
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СОВЕТ
Стрес

ПОГЛЕДНЕТЕ НА

СТРЕСОТ

ОД ПОИНАКОВ АГОЛ

С

тресот претставува состојба каде организмот реагира на одреден притисок. Секој човек различно
реагира на стрес, а тоа зависи од самата личност.
Некогаш стресот е позитивен, и може да помогне
во реализација на одредени активности и предизвици. Според д–р Владимир Ортаков, невропсихијатар, стресот на подолг временски период може да предизвика физички и емоционални проблеми.
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Стрес – борба или бегство
од одговор

Начинот на кој ќе се одговори на предизвикот, исто така,
може да биде еден вид стрес. Дел од вашиот одговор на
предизвикот е физиолошки и влијае на вашата физичка состојба. Кога ќе се соочите со предизвик или закана, вашето
тело активира ресурси за да ве заштити – или да се извлечете што поскоро од таа ситуација или ќе се борите.

реагира на стресни настани. Нашето тело произведува поголема количина кортизол, адреналин и норадреналин кој
доведува до поголем број отчукувања на срцето, поголема
подготвеност на мускулите, потење, будност – сите овие
фактори ќе ни помогнат да се заштитиме во опасна ситуација или предизвик. Другите функции на телото како дигестивниот систем се забавуваат. Сите ресурси тогаш може
да се концентрираат на брзо дишење, проток на крв, будност и користење мускули.
Кога сме под стрес се случува следното:
yy Се зголемува крвниот притисок
yy Дишењето се забрзува
yy Дигестивниот систем забавува
yy Отчукувањата на срцето се зголемуваат
yy Имунолошкиот систем паѓа
yy Мускулите стануваат напнати
yy Не ни се спие (состојба на зголемена будност)
Повеќето од нас имаат различни толкувања на она што е
стрес и она што е важно. Некои се фокусираат на она што
ни се случува, додека други се фокусираат на самиот настан. Она што е најбитно се нашите мисли во ситуацијата
во која се наоѓаме. Ние постојано се соочуваме со ситуации
со различна тежина. Ја проценуваме секоја ситуација, проценуваме дали истата е закана за нас како да се справиме
со неа и какви ресурси можеме да користиме. Доколку
констатираме дека потребните ресурси за ефикасно да се
справиме со дадената ситуација се надвор од нашите можности ние одговараме со стрес. Од друга страна, ако ние
одлучиме дека нашите расположливи ресурси и вештини
се доволни за да се справиме со ситуацијата, тогаш истата
не претставува стрес.
Како ќе одговориме на стресот,
влијае на нашето здравје

Ако сте дома, на горниот кат и во истиот момент започнува земјотрес, колку побрзо одговорите на стресот и излезете надвор, толку поголеми се шансите да преживеете.
Доколку е потребно да се спаси нечиј живот, за време на
земјотресот, со кревање тежина која паднала врз нив, ќе
треба да се активираат дополнителни компоненти во вашето тело за да ви даде дополнителна сила и дополнителен
притисок. Нашата борба е одговор на нервниот систем кој

yy Сите ние не проценуваме една иста состојба исто
yy Поради ова, ние нема да ги користиме истите ресурси за
да се справиме со ситуацијата
yy Ние не поседуваме исти ресурси и вештини.
Некои ситуации кои не се негативни може да се сметаат како
стресни. Тоа е затоа што ние мислиме дека не сме целосно
подготвени да се справиме со нив ефективно. Пример, доаѓање на новороденче или преселба во нов дом. Важно е да
научите, она што е поважно од самиот настан се нашите мисли за настанот кои ќе се обидат да се справат со стресот.
Вашето толкување на настаните и предизвиците во животот
може да биде пријатно или штетно искуство за вас. Континуирани негативни очекувања во однос на предизвиците на
крајот ќе имаат негативен ефект врз вашето здравје и среќа.
Експертите велат дека луѓето кои имаат тенденција да ги гледаат работите негативно, треба да научат како да се справат
со стресот. Перцепцијата на стресот влијае на ризикот од срцев удар, на пр. луѓето кои веруваат дека стресот влијае на
нивното здравје имаат поголем ризик од срцев удар. Стресогените (надворешните) фактори не се проблем, проблем е
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мали нешта што се акумулираат може да предизвика стрес.
Најчести причини за стрес се: жалост, семејни проблеми,
финансиски проблеми, болест, проблеми на работа, недостиг
на време, врски (вклучувајќи и развод).
Следниве состојби исто така може да бидат причина
за стрес: абортус, кога ќе станете мајка или татко, конфликт
на работното место, возење во сообраќаен метеж, страв од
криминал, губење работно место, спонтан абортус, бучни соседи, пренатрупаност, бременост, пензионирање, премногу
бучава, несигурност (во очекување резултати од лабораториски тестови, испити, резултат од интервју за работа...)
Дијагноза на стресот

Стресот треба да се препознае од матичните лекари кои се
во постојан контакт со своите пациенти. Доколку процени
дека лицето е под стрес, треба да го прати на советување.
Најдобар начин за дијагностирање на стресот е интервју со
пациентот лице во лице.
Како да се справите со стресот

Постојат три основни методи за да се справите со стресот:
самопомош, самоуправување и лекови.
Самопомош за лекување стрес

како ние реагираме на нив. Како ќе реагираме на стресната
ситуација е индикатор за нашето здравје понатаму.
Некои ефекти од стресот врз
нашето здравје

Можни ефекти од стресот на нашето тело се: зголемено потење, болка во грбот, болка во градите, дебелина во
детството.
Примери на стрес вклучуваат и ментални здравствени проблеми, слабо физичко здравје, грчеви во мускулите,
еректилна дифункција, несвестица, главоболка, срцева болеста, висок крвен притисок, губење либидо, намален имунитет, грицкање нокти, несоница, проблеми со желудникот.
Можни ефекти на стресот врз нашите мисли и чувства:
лутина, немир, депресија, чувство на несигурност, заборавеност, раздразливост, проблеми со концентрација, немир, тага
и замор.
Можни ефекти на стресот врз нашето однесување: намален или зголемен апетит, ненадејни испади на лутина, зголемено пиење алкохол, прекумерно пушење, социјално повлекување, често плачење.
Кои се најчести причини за стрес?

Секој различно реагира на стресни ситуации. Она што е
стресно за еден човек за друг не претставува стрес. За некои луѓе стрес е додека размислуваат за нешто или некои
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Вежби – докажано е дека вежбањето има ефекти врз менталната и физичката состојба на човекот. За многу луѓе вежбањето е ефикасен начин за справување со стресот.
Поделба на работните обврски– обидете се да ги поделите работните обврски. Ако настојувате да направи сè сами
голема е веројатноста да бидете под стрес и да имате помала продуктивност.
Самодоверба – не кажувајте ДА на сè. Ако нешто не можете да го направите или ако нешто не е ваша одговорност,
најдете начин да ги оттргнете од себе овие одговорности.
Алкохол – нема да ве опушти и да ви помогне да се справите со стресот.
Кофеин – намалете ги количините кофеин на дневно ниво.
Исхрана – јадете многу овошје и зеленчук. Секогаш имајте
здрава и избалансирана исхрана.
Време – потрудете се да издвоите малку време за вас. Искористете го да го организирате вашиот живот, да се релаксирате и да ги завршите своите сопствени потреби.
Дишење – постојат неколку техники на дишење кои ќе го
забават вашето тело и ќе ви помогнат да се релаксирате.
Разговор– разговарајте со вашето семејство, пријатели или
со вашиот шеф. Изразете ги своите мисли и грижи.
Побарајте професионална помош – доколку стресот
влијае на начинот на кој функционирате, побарајте помош
од лекар. Зголемениот стрес на подолг временски период
може да биде лош за вашето физичко и ментално здравје.

Техники за релаксација – медитација, масажа, јога може
во голема мера да ви помогнат со стресот.
Техники за справување на
стресот

Менаџирање на стресот може да ви помогне да го отстраните или промените изворот на стрес, да го промените начинот на кој ја перцепирате стресната ситуација,
намалување на влијанието на стресот врз вашето тело и
да научите алтернативни начини за справување со стресот. Техники за управување со стресот можете да научите ако читате книги за самопомош или посетувате
курс за управување со стрес. Исто така, можете да побарате помош од советник или психотерапевт за личен
развој или терапија во сесии. Исто така, ароматерапија
може да ви помогне да се ослободите од стресот.
Лекови

Лекарите обично препишуваат лекови за справување со стресот, доколку пациентот има основна
болест како депресија или некој тип анксиозност.
Во овие случаи може да се препишат антидепресиви. Имајте на ум, доколку на своја рака земате антидепресиви само го маскирате стресот наместо да
ви помогнат да се справите со него.

ПЛОД НА СОРАБОТКАТА МЕЃУ ВРВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА ИНСТИТУЦИЈА АЏИБАДЕМ
СИСТИНА И ДИНЕРС КЛУБ ИНТЕРНАЦИОНАЛ
Беспрекорните здравствени услуги на Аџибадем Систина сега под исклучително поволни услови со помош
на новата кредитна картичка на Аџибадем Систина издадена од Динерс Клуб Интернационал.
Привилегии кои ги уживаат имателите на новата Динерс Клуб - Аџибадем Систина картичка:
5% попуст на здравствените услуги на сите 39 оддели во болницата и Специјализираните Центри:
(Спиналниот Центар, Центарот за дојka, Кардиоваскуларниот центар, Центарот за асистирана репродукција,
Канцер центарот)
-

Плаќање на 12 рати
Oрка Спорт, Интерспорт -10% + 12 рати
Сушико -20%
ОК Хотели и апартмани -5% + 6 рати
ОК Травел +12 рати
Јуск -5% + 6 рати без камата
Подигнување на готовина на шалтерите на Стопанска Банка А.Д Битола и враќање на 6 рати
Попусти на одредени продажни места
24 часовен сервис од Динерс Клуб Македонија за Вас
Купување на рати без камата
СМС Инфо

Здравјето зависи од превентивните прегледи, добра дијагностика и квалитетен третман.
Олеснете си во плаќањето на ваквите услуги - по привилегирани цени, на рати.
Информирајте се за условите за добивање кредитна картичка
Динерс Клуб Интернационал Аџибадем Систина на www.diners.com.mk
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живот

9 МЕСЕЦИ

ПО ЛЕКУВАЊЕТО 					
		се искачив на

КИЛИМАНЏАРО

С

è започна кога одеднаш почнав да ја губам силата во рацете и нозете. Бидејќи сум
спортски активен, на почетокот мислев
дека станува збор за воспаление на мускулите. Но, со понатамошното влошување на
мојата здравствена состојба, сфатив дека не станува
збор за обично воспаление туку за нешто што е многу
посериозно. Почнав да ја губам силата, а и движењата
ми станаа премногу ограничени. По испитувањата кои
ги направив во Клиничката болница „Аџибадем Систина“ се утврди дека по прележана стомачна инфекција,
сум се здобил со редок вид болест која го нарушува
имунолошкиот систем, Guillan - Barre.

Од еден пациент кој не
можеше да се движи, за само
9 месеци по излегувањето од
болница се искачив на 5895
метри надморска височина,
на врвот Килиманџаро.
Бескрајно благодарен
Илир Мирена

Мојот прв избор
беше „Аџибадем Систина“

Кога сме болни, првото нешто за кое размислуваме е
каде да се обратиме за да добиеме соодветно лекување. Во Клиничката болница „Аџибадем Систина“ сум
бил и претходно на рутински прегледи, многу мои роднини и пријатели го имаат доверено своето здравје на
вашата болница. Со оглед на тоа дека станува збор за
многу респектирано име во овој регион, дојдов тука без
воопшто да размислувам.
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Позитивниот однос на
вработените ми даваше
сигурност

Третманот што го добив во „Аџибадем Систина“ беше извонреден, 24-часовна максимална посветеност. Импресивно беше што целиот персонал е задолжен за грижата. Сите беа
подготвени да му помогнат на секој пациент
во секој момент, дури и за најмалите ситуации
и детали. Оваа посветеност и грижа што ја добив јас, а и секој пациент кај вас, е многу битна
и значајна за секој болен, посебно кога станува збор за тежок случај како мојот. Ваквиот
добар и позитивен однос ми влеваше сигурност и чувство дека сум во сигурни раце.
Речиси 10 дена бев неподвижен, не можев да
функционирам. Единствено можев да ја отворам устата за да се пожалам, сигурен сум дека
не бев лесен пациент за третман.
Освен беспрекорната грижа, она по што вашата болница се разликува од другите е трудот кој целиот персонал го вложува да ја разбере физичката и емоционалната состојба на
пациентот. Преку комуникација и влевање постојана надеж ја надминав оваа тешка состојба. Хумани, професионални и етични! Благо-

					

„

Оваа посветеност
и грижа што ја
добив јас, а и секој
пациент кај вас,
е многу битна и
значајна за секој
болен, посебно кога
станува збор за
тежок случај како
мојот. Ваквиот
добар и позитивен
однос ми влеваше
сигурност и
чувство дека сум
во сигурни раце.

“

дарение на соодветниот третман што го добив во „Аџибадем Систина“, ја пребродив оваа
тешка здравствена состојба и многу брзо се
вратив на моите секојдневни активности. Од
еден пациент кој не можеше да се движи, за
само 9 месеци по излегувањето од болница се
искачив на 5895 метри надморска височина,
на врвот Килиманџаро.
Нејзината професионалност
ми даде храброст да ја
добијам ОВАА битка

Од првиот болнички ден па сè до моето излегување за мене се грижеше д-р Татјана Чепреганова Чанговска. Од првите моменти беше
во тек со мојата здравствена состојба, неуморно и будно ја мониторираше секоја промена. Беше сигурна дека набрзо мојата состојба
ќе се подобри. Нејзината професионалност и
посветеност ми дадоа храброст да ја добијам
оваа битка. Моето мислење е дека најголемиот успех една болница ќе го има само ако има
вакви професионалци во својот тим. Ако имате потреба од лекување, верувајте дека никогаш нема да погрешите ако ја одберете Клиничката болница „Аџибадем Систина“.
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Илир Мирена дојде во амбуланта за преглед во исклучително тешка невролошка состојба, со изразена слабост во екстремитетите до комплетна неможност за
самостојно движење. Состојбата во почетокот не била толку критична и неколку дена се лекувал во домашни услови,
но како симптомите проградирале одлучил да се јави на лекар во нашата болница.
По невролошкиот преглед, д-р Милчо Демерџиев направи електромиографско снимање со кое се постави дијагнозата акутен
полирадикулонеурит.
Во текот на хоспитализацијата се направија и неколку плазмаферези, истите ги
спроведе нефрологот д-р Љупчо Стојковски, по кои настапи битно подобрување на
невролошката симптоматологија. Морам
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Големата желба
за оздравување и
комплетно враќање на
тоа што бил некогаш
како и љубовта која
секојдневно ја имаше
од семејството
и пријателите,
пациентот Мирена
го искачија на врвот
Килиманџаро, врв
до кој стигаат само
големите борци во
животот.
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„

да напоменам дека за време на третманот
пациентот беше дисциплиниран и имаше
комплетна доверба во нашиот тим за се
она што го правиме за него. Физикалната терапија која се спроведе уште од првиот ден на хоспитализацијата имаше голем удел во неговата комплетна рехабилитација. Големата желба за оздравување
и комплетно враќање на тоа што бил некогаш како и љубовта која секојдневно ја
имаше од семејството и пријателите, пациентот Мирена го искачија на врвот Килиманџаро, врв до кој стигаат само големите
борци во животот.
Д-р Татјана Чепреганова Чанговска,
невролог

ЗДРАВЈЕ
Срце

ВНИМАВАЈТЕ

НИЕДЕН СРЦЕВ УДАР НЕ Е ИСТ

К

ако и секој мускул во телото, така и срцето има потреба од постојано снадбување со кислород и хранливи материи. Две големи разгранети коронарни
артерии го снадбуваат срцевиот мускул со оксигенирана (богата со кислород) крв. Ако една од овие
артерии или гранки се стеснат/блокираат, еден дел од срцето
останува без/со намалена достава на кислород, состојба наречена „срцева исхемија“. Според д-р Димитар Душкоски, интернист, ако оваа состојба трае подолго време, срцето „гладува“
и ткивото умира. Ова е срцев удар познат како миокарден инфаркт или буквално „смрт на срцевиот мускул“.

Како да го препознаете
срцевиот удар

Симптомите се разликуваат кај различни пациенти, и тие не
секогаш се јавуваат одеднаш со силна градна болка. Може
да почнат полека со блага болка или непријатност, кои прогредираат и се влошуваат во наредните минути. Се јавува
само еден симптом или комбинација од повеќе, но најчести
се:
yy Болка во градите: стегање, тежина, болка или чуство на
горење во градите. Tегобите се чувствуваат најчесто во
пределот на градната коска и во пошироката регија.
yy Непријатност во другите делови од телото како болка,
стегање во рамењата, грбот, многу почесто во левото
рамо, но понекогаш во десното, потоа во горниот дел од
стомакот, во вратот и долната вилица.
yy Отежнато дишење, односно чуство на недостиг на воздух.
yy Мачнина, гадење, нагони за повраќање.
yy Општа слабост и истоштеност
yy Препотување со ладна пот
yy Забрзана срцева работа, но може да се јави и забавена или неправилна срцева работа, односно аритмија

32 •

Plus • Број 23

yy Крвниот притисок обично е покачен, а поретко тој е
низок, дури и немерлив.
За време на срцевиот удар, симптомите траат 30 минути и
подолго и не се намалуваат дури и ако одморате. Некои пациенти имаат срцев удар без никакви симптоми (тивок миокареден инфаркт). Ова може да се случи секому, но најчесто е кај пациенти со дијабетес, пациенти на дијализа и
со други системски заболувања. Доколку еднаш сте имале
срцев удар, следниот може да се манифестира со различни
симптоми.
Што да направите ако се сомневате
на срцев удар

Веднаш да побарате медицинска помош. Најдобро време за
лекување на срцев удар е до 90 минути по појава на првиот симптом, но вие треба да стигнете на доктор што е можно побрзо. За да се намалат оштетувањата на срцевиот мускул мора што поскоро да се ослободи блокираната артерија.
Колку подолго се чека срцевиот мускул ќе изумира а со тоа
се намалуваат и шансите за преживување.
Лекување на срцев удар во болница

Третманот на срцев удар е урегентен, и е потребно веднаш да се
почне постапка за да се ослободат блокираните артерии. Тука спаѓа:
yy Балон ангиопластика - Се изведува за време на коронарографија. Се воведува тенка жица а преку неа балон катетер се вметнува во блокираната артерија. Балонот внимателно се надувува и нежно притиска на ѕидот за да се отвори артеријата и да се подобри протокот на крв.
yy Поставување на стент- За време на оваа процедура, стентот преку катетерот се вметнува во блокираната артерија и
се отвара. Стентот преставува тенка метална мрежичка која
ја држи блокираната артерија отворена. Оваа постапка нај-

често се изведува заедно со балон ангиопластика. И двете процедури се безболни, а пациентот е буден за време
на интервенцијата.
Пред и по завршување на стентирањето се прави ехосонографски преглед (ехо) на срце со цел да се утврди степенот
на оштетување на функцијата на срцето. Клиничката болница „Аџибадем Систина“ е опремена со најсовремено 3D ехо со
кое може да се откријат и најмали промени во срцевата функција кога пациентите не чувствуваат тегоби и кога обично 2D
ехо на срце, не може да ги дијагностицира.
Живот по срцев удар

По срцев удар треба комплетно да го смените вашиот начин
на живот почнувајќи од исхрана, физичка активност и отстранување на штетните навики.
Исхрана. Основните цели на здравата исхрана е на минимум
да се сведе солта, шеќерот и заситените масти, да се кон-

тролира холестеролот, крвиот притисок и телесната тежина.
Збогатете ја исхраната со овошје, зеленчук, како и магнезиум (ореви, грав, риба, темно зелен зеленчук...). Магнезиумот
го штити срцето, преку забавување на процесот на артериосклероза и намалување на високиот крвен притисок.
Физичка активност. Редовните вежби може да го забрзат
процесот на заздравување од срцев удар. Тука се подразбира
лесни вежби како пешачење, најмалку трипати неделно по
30 минути. Доколку имате срцева болест а сакате да почнете
со некоја физичка активност, задолжително направете преглед и консултирајте се со вашиот кардиолог.
Намалување на стресот. Најважната работа која треба да
ја направите ако сте доживеале срцев удар е да се ослободите од стресот. Релаксацијата и позитивните мисли може да ви
помогнат побрзо да заздравите. Најдете начин да се релаксирате и да се ослободите од стресот: почнете со некое хоби,
прошетки во природа, медитација, јога...
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ЗДРАВЈЕ
Срце

аорта

АОРТНА
СТЕНОЗА

А

ортата е главна артерија која носи крв
директно од срцето. Кога срцето ја истиснува крвта, залистокот кој се наоѓа
на почетокот на аортата овозможува крвта да се движи во една насока од срцето
кон артеријата. Со текот на времето поради дегенеративни промени, механичките функции на залистокот може
да бидат нарушени.
Во случаи на аортна стеноза, залистокот може да биде стеснет и да не се отвора целосно. Проф. д-р Салис Таџер, кардиохирург, објаснува дека според статистиките аортна стеноза се јавува почесто кај мажите за разлика од жените.

Симптоми

Симптомите на аортна стеноза обично се јавуваат кога болеста е во напредна фаза и протокот на крвта низ залистокот во аортата е тежок. Во овие случаи се јавува:
yy Замор за време на зголемена активност
yy Останување без здив при напор
yy Понекогаш, болка во градите (ангина) или стегање
yy Несвестица, или несвестица при напор (синкопа)
yy Ако пациентот подолго време има нерешена аортната
стеноза може да се јави и срцева слабост, која се манифестира со замор, недостиг на воздух, отоци на нозете
и стапалата.
Кога да се јавите на лекар

Аортната стеноза обично се јавува кај повозрасни пациенти,
но исто така може да се јави и кај деца и бебиња со истите
симптоми како кај возрасните. Доколку ги имате симптомите
веднаш да се јавите на лекар, особено доколку веќе имате
историја на срцеви заболувања.
Причини

Причини за аортна стеноза може да бидат:
Вроден срцев дефект. Аортната валвула нормално се состои од три листа. Но, понекогаш се раѓаат дечиња со само
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две или четири ливчиња. И покрај тоа што овие залистоци функционираат нормално, кај нив се јавуваат проблеми
– најчесто аортна стеноза порано во животот. Затоа е потребна редовна кардиолошка контрола порано во животот
и следење со ехо.
Калцификации на залистокот. Со текот на годините, на
срцевите залистоци може да се акумулираат депозити на
калциум. Присутноста на овие депозити влијае на еластичноста на залистоците, кои со текот на време стануваат сè покрути и ја губат еластичноста. Тоа ја нарушува механичката
функција на залистоците и тие потешко се отвораат. Таа состојба е поврзана со возраста и е типична за мажи над 65-годишна возраст и жени над 75.
Ревматска треска. Стрептококните инфекции на грлото
може да се пренесат и на срцевите залистоци, најчесто на
митралниот залисток, но понекогаш и на аортниот. Лечењето на овие состојби е со антибиотици, но промените на залистоците може да доведат до состојба на аортна стеноза.

аортен залисток
со стеноза

Нормален аортен
залисток

на дијагностичка метода е ехо на срце. Со оваа метода може
да се утврди и степенот на аортната стеноза и со тоа да се
одреди каков третман ќе биде најадекватен.
Полесниот степен на аортна стеноза се контролира медикаментозно со редовни контроли со ехо на 6 месеци. Тоа ќе
овозможи навремено поставување на навремена индикација
за кардиохируршко лекување или замена на залистокот.
Третман

ограничен проток на крв

Дијагноза

нормален проток на крв

Аортната стеноза често не дава предупредувачки симптоми и затоа потешко се дијагностицира. Аортната стеноза е
често откриена на рутински преглед, кога на оскултација се
слуша шум. Обично овој шум се појавува многу пред да се
појават другите симптоми. Аортна стеноза може да предизвика промени на електрокардиограм (ЕКГ). Низок крвен
притисок може да биде сигнал за аортна стеноза, но основ-

Тешката аортната стеноза е механичка опструкција на крвотокот и се решава механички најчесто со замена на залистокот. Понекогаш е возможна и реконструкција на залистокот.
Оштетените залистоци може да се заменат механички или со
биолошки залисток (протеза).
Механички залистоци обично се вградуваат кај помлади пациенти, но не секогаш. Овие залистоци се поврзани со антикоагулантна терапија (лек против згрутчување на крвта)
до крајот на животот. Земањето на антикоагулантна терапија е неопходно за да го овозможи нормалното функционирање на механичкиот залисток.
Алтернатива на ова е биолошки залисток направен од био
материјал со тоа што времето на нормалното функционирање е ограничено. За овој залисток во најголем број случаи не е потребна антикоагулантна терапија и тоа директно
го подобрува квалитетот на животот (независност од лекови, неограничени физички активности и послободен живот).
Според препораките на Американската асоцијација за срцеви болести (American Heart Association), во денешно време
трендот во третманот на залистоците е насочен кон примена
на биолошките залистоци. И покрај тоа што по извесен период од околу 15 години е потребна повторна замена на залистокот, овие пациенти генерално живеат подолго.
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живот

„АЏИБАДЕМ СИСТИНА“

БОЛНИЦА НА
НАСМЕВКИ
И ХУМАНИ ЛУЃЕ
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Ц

елиот свој живот го помина борејќи се за правата на лицата со
хендикеп. Бунтовно го дигаше
својот глас за освестување дека
постои група луѓе кои им е потребна помош за да станат рамноправен член на
ова општество. Но, неговиот борбен дух за подобар третман не го напушти ни кога му соопштија дека како критичен пациент неговиот
живот ги одбројува последните часови.
„Бев тежок пациент, кога ги слушнав докторите дека нема да го преживеам денот, со последни сили се изборив да ме префрлат во
,Аџибадем Систина‘. Благодарение на таа одлука денеска со насмевка можам да ја раскажам

борбата со мојата болест“, раскажува Звонко
Шаврески, кој додека се подготвуваше да си
замине од болница, по еден месец и пет операции, со нов елан и нов животен порив ја почна својата приказна.
„Целата состојба почна навидум наивно, со
болка во стомак. Долго чекав да ми откријат
што точно се случува. На крајот се откри
опасна бактерија во стомак. Никој не сакаше да ме оперира бидејќи бев премногу критичен, се плашеа дека нема да ја преживеам
операцијата“.
Со отворен стомак,
прикован за кревет ги
одбројувал деновите

На крај операцијата заврши, Звонко преживеал, но состојбата станувала сè покритичка. Со
отворен стомак, морал да лежи прикован за
кревет. „Докторите беа уплашени дека ќе умрам. Имав лоша зараза, што можев да ја пренесам на други, а мојата ситуација беше таква што не смеев да ’закачам’ инфекција. Раната мораше да ми биде цело време отворена.
Цело време бев свесен, со отворен абдомен,
лежев за бактеријата да изгине“. Во критична
состојба, со отворен стомак Звонко Шаврески решил судбината да ја земе во свои раце.
Кога докторите му соопштиле дека му преостануваат уште неколку денови од животот,
побарал со амбулантно возило да биде префрлен во Клиничката болница „Аџибадем Систина“, каде бил преземен од д-р Ален Јовчевски, абдоминален хирург.
„Пациентот Звонко Шаврески е примен во

Кога докторите му
соопштиле дека му
преостануваат уште
неколку денови од
животот, побарал со
амбулантно возило да
биде префрлен во
Клиничката болница
„Аџибадем Систина“

Клиничката болница ,Аџибадем Систина‘ како
итен случај, во многу тешка општа состојба
како последица на комплициран исиоректален апсцес. Пет оперативни зафати, две третини од деновите на хоспитализација поминати на Одделот за интензивна нега, од кои половината на механичка вентилација, дијализа поради акутна бубрежна инсуфициенција,
примена на VAC системот за сузбивање на локалната инфекција и создавање услови за затворање на стомачниот ѕид е дел од патот кој
пациентот го помина.
Речиси нема вработен лекар, медицинска сестра, физиотерапевт или болничар во Клиничката болница „Аџибадем Систина“ кој
не учествувал во процесот на лекување на
Звонко.
На општо задоволство, по речиси еден месец,
пациентот беше испишан во добра општа состојба. За крај можам слободно да кажам дека
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барав овошје. Дента на
мени беше круша, јас побарав праска, тие веднаш
ми ја донесоа. Ова многу ми значеше, иако беше
мал гест“, раскажува Звонко за своето искуство во
„Аџибадем Систина“.
Се поздравивме со надеж
дека болеста ќе биде само
едно минато кое брзо ќе
се заборави и ќе остане
зад нас. Пред него се нови
борби, како што вели,
да создаде млада армија
борци кои ќе ја продолжат
неговата ботка за посветла иднина на лицата со посебни потреби.
Звонко Шаврески е позитивен пример за примена на современ, функционален мултидисциплинарен пристап на лекување тешки и критични болни кои се применуваат во нашата
установа“, објаснува д-р Јовчевски за текот на
лекувањето.
Бунтовник за
правата на пациентите

Звонко за себе вели дека дел од животот го
поминал во „бунт“ за насмевки и хуман однос
на медицинскиот персонал. На шега раскажува дека за време на една од многуте хоспитализации, поради неговиот револт и борба за
правата на пациентите, од болница бил изнесен со асистенција на полиција.
„ Јас имав многу лошо искуство кога барав медицинска сестра, тоа е мојата најголема болка,
кога нема кој да те услужи, да ти даде чаша
вода, да те подигне со насмевка. Во ’Аџибадем Систина’ имав услуга како да бев во хотел
со 5 ѕвезди, а не во болница. Сите се насмеани и желни да ти помогнат. Многу убав човечки однос од медицинските сестри, како да
се знаеме одамна. Физиотерапевтите овде се
млади, полни со елан, постојано разговараа со
мене, ме бричеа, ме бањаа, ме носеа на кафе.
Кога ќе поминат по ходник, ќе ме поздрават,
ќе кренат рака колку и да брзаат. Физиотерапевтите беа агилни да ме кренат, да почнам
да се движам, а не да вежбам во кревет. Кога
малку ми се подобри состојбата почнав да јадам, храната ми се допаѓаше. Барав репете,
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Гестот на д-р Јовчевски
вечно ќе го паметам

„Кога заминав на домашно лекување, д-р Ален Јовчевски дојде дома да
ме посети бидејќи живееме во близина. Овој гест многу ми значи, едноставно не можеш да го заборавиш. Докторот ова нема да го запише
во своите работни задачи, ниту да го пријави кај своите надлежни, но
јас вечно ќе го паметам. Го побарав и пред некој ден. Тој дојде кај мене
дома за 15 минути и ме прегледа. Се чувствувам многу подобро и нема
место за паника“, раскажува Звонко.
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Бев среќен што
се отвори болница
која ќе ја анулира
болката

„Кога се отвори ,Аџибадем Систина‘, дојдов во посета. Бидејќи
сум член на Полиоплус, господинот Јордан Камчев нè повика да
дојдеме да ја провериме пристапноста на објектот, како луѓе
кои се засегнати со овој проблем. Дојдовме, ја разгледавме
болницата и имав краток говор
на отворањето. На отворањето
кажав мисла на мојот професор
по пенелогија ,не е тежок затворот, тешки се затворениците‘. Од
моето искуство, не е толку тешка болката колку што се тешки
болниците. За основни работи
треба да се бориш. Кога се отвори оваа болница, бев среќен
што се отвори болница која ќе
ја анулира болката. Болка е болка, операција е операција, но барем да се чувствуваш како човек
за време на престојот во болница. Имав лежено по болници и
низ светот и како пациент и како
здружение. Сега, кога сум пациент, 6 години подоцна мојот говор има значење“
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МАШКО

Здравје

Најчести

болести на тестисите

НАЧИН НА ЛЕКУВАЊЕ И ЗАШТИТА

Т

естисите се еден од почувствителните делови на
машкото тело, па токму затоа треба внимателно
да „ракувате“ со нив. Мажите обично имаат проблем да зборуваат на оваа тема па поради специфичноста на регијата и органот, подоцна ја забележуваат промената, не прават самопреглед и ги занемаруваат посетите на уролог. Доколку почувствувате болка во
тестисите или, пак, некоја грутка, задолжително побарајте
совет од уролог. Иако болестите на тестисите се ретки, тие
може да предизвикаат неплодност па дури да бидат и опасни по живот. Кои се факторите на ризик, како можете да ги
препознаете заболувањата и кога треба да побарате медицинска помош, одговор побаравме од д-р Александар Мицковски, хирург уролог.
ЗБОР-ДВА за тестисите

Тестисите се две јајцевидни органи со големина од околу 5см
и се дел од машкиот репродуктивен систем. Секој тестис е
сместен во кожна кесичка наречена скротум, чија задача е
да ги држи и заштитува. Нивната локација е зад телото на пенисот. Тестисите имаат две главни функции да произведуваат машки полов хормон тестостерон и да создаваат и складираат сперматозоиди.
Фактори на ризик

Уролозите предупредуваат дека карциномот на тестиси најчесто се јавува кај мажите на возраст помеѓу 18 и 35 години.
Ова подмолно заболување се јавува како безболно зголемување или затврднато место. Најчести фактори на ризик се:
Претходна историја на појава на карцином на тестиси кај
некои од членовите на семејството.
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Неспуштени тестиси - состојба кога едниот или двата

тестиси за време на феталниот развој не се спуштиле низ
ингвиналниот канал до скротумот. Нормално процесот на
спуштање на тестисите се одвива по 28. недела од бременоста. Но, за жал, кај дел од бебињата оваа промена не се
случува пред раѓањето, па тестисот застанува или на првобитното место од развојот во стомачната празнина или на
својот пат кон скротумот се заглавува во слабинскиот или
ингвиналниот канал.

Форми на
заболувања на тестисите

Карцином на тестиси – болеста најчесто се јавува со

безболно зголемување на тестисот, а поретко заболениот
тестис може да е и со нормална големина. На допир е потврд
или во него може да се напипа тврд јазол на површината.
Секоја промена на тестисот би требало да биде прегледана
од страна на уролог, кој ќе треба да направи дополнителни
испитувања. Исто така, овие промени можат да се откријат
и од партнерката за време на сексуалниот однос. Колку порано се откријат промените, толку е поголема веројатноста
за излекување.
Торзија или извртување на тестисите – чест симптом кој
се јавува доколку дојде до извртување на тестисите во скротумот е болката и отокот. Најчесто се јавува по одредена траума, спортска активност, но може да биде и поради вродена
аномалија (тестисите се абнормално подвижни). Ако станува збор за благо извртување може во првите неколку часа
спонтано да се повлече, но доколку дошло до голема ротација може да доведе и до анемичен инфаркт на тестисот. Оваа
промена често се јавува кај момчиња кои се во пубертет.

Почесто заболување од карциномот на тестиси е епидидимитис (воспаление на семеникот). Семеникот е сместен во

скротумот и има облик на цевка чија улога е да ја складира спермата. Ова воспаление е проследено со висока температура, црвенило, болна осетливост во тестисот и зголемено присуство на леукоцити во крвта и урината. Причина
за појава на ова воспаление најчесто е некоја инфекција
(сексуално пренослива или стекната во животната средина) или повреда. Околу 600. 000 мажи годишно на возраст
помеѓу 19 и 35 години го добиваат ова воспаление поради
незаштитени сексуални односи и честа промена на сексуални партнери.
Доста често заболување на тестисите со кое се среќава
еден од пет мажи е и варикоцелата (потечени и проширени вени над тестисите). Многу често варикоцелата е причина за неплодност кај мажите. Неопходно е редовно следење
на состојбата бидејќи ако таа брзо напредува може да доведе до хипотрофија на тестисот.
Орхитис – претставува вирусно или бактериско воспаление на тестикуларното ткиво кое е проследено со болка
која се шири, црвенило, топлина и измазнување на кожата
на скротумот. Може да го зафати едниот или двата тестиси. Иако не е често заболување, сепак, е сериозно бидејќи
може да ја намали функцијата на тестисите и да доведе до
машка неплодност и стерилитет.
Хидроцела претставува заболување на тестисите кога се
собира течност во обвивката на тестисот или околу семеноводот. Обично не предизвикува големи проблеми и потешкотии, но неопходни се дополнителни испитувања за да
се исклучи можноста од сериозни болести. Симптомите се
влошуваат кога пациентот стои, а се подобруваат кога пациентот лежи.
Игвинална хернија – е честа состојба која дава слични симптоми како и заболувањата на тестисите. Кај мажите килната кеса поминува низ препонскиот канал и оди до
Лекување

За успешноста при лекувањето, пресудно е раното
откривање. Најефикасниот третман за карцином на
тестисот е отстранување на тестисот на кој се наоѓа туморот со цел пациентот целосно да биде излекуван и
целосно да се отстрани можноста за рецидиви на туморот. Оваа процедура се изведува кај пациентите кај
кои карциномот сè уште се нема проширено. Доколку карциномот е проширен и на околните лимфни јазли, неопходно е хируршко отстранување на тестисот и
лимфните јазли. Отстранувањето на едниот од тестисите кај пациентот не може да доведе до импотенција и
неплодност бидејќи еден тестис е доволен за нормално полово функционирање. Отстранувањето на околните лимфни јазли може да доведе до намалена ејакулација. Во зависност од видот на туморот пациентите најчесто можат да подлежат на зрачна терапија или хе-

скротумот. Килната содржина при подигање потешки предмети или спортски активности некогаш може да се спушти
до скротумот и да достигне значајна големина.
ПРЕВЗЕМЕТЕ ГО БЕСПЛАТНО НАшИОТ
ВОДИЧ ЗА САМОПРЕГЛЕД ВО 4 ЧЕКОРИ
на www.acibademsistina.mk

Како да се спречат
болестите на тестисите?

За да се спречи појавата на болестите на тестисите неопходни се редовни самопрегледи и секоја промена да
се пријави кај уролог. Како што секоја жена треба задолжително да прави прегледи на градите, така и мажите треба да ги проверуваат своите тестиси. Се препорачува прегледите да се прават еднаш месечно, најчесто
по капење. Само со навремена детекција на промените
може да се превенира карциномот на тестисите. Уролозите покрај редовните самопрегледи препорачуваат и користење заштита при сексуални односи при често менување на партнери и избегнување тешки и напорни физички активности.
мотерапија за да се спречи ширењето на туморот и ширење на болеста.
Епидидимитисот се третира со антибиотици и анти-инфламаторни лекови. Се лекува со мирување, лекови за
болка, користење на поддржувачи и ладни облоги кај потешките случаи.
Извртувањето на тестисите се смета дека е итен случај за
кој е неопходна интервенција веднаш. Ако на времено се
реагира, може да се спаси тестисот. Потешките и покомплицирани случаи се решаваат со хируршка интервенција.
Полесната форма на варикоцелата обично не бара третман и се повлекува самата по себе, но посериозните случаи мора да се следат бидејќи може да доведат до неплодност и хипотрофија на тестисот.
Како и варикоцелата, така и хидроцелата не бара третман доколку не предизвикува болка или деформитет на
скротумот.
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Предлог

Тироидна жлезда

РАДИОЈОДНА ТЕРАПИЈА
ЛЕКУВАЊЕ СО РАДИОАКТИВЕН ЈОД (I131)

Р

адиојодната терапија е постапка на лекување на одредени болести на тироидната жлезда со радиоактивен јод I-131. Д-р Лилјана Муратовска, специјалист по нуклеарна медицина, објаснува дека терапијата со радиоактивен јод I131 е нуклеарно медицинска процедура за третман на хиперактивна тироидна
жлезда и на состојба по операција на одредени типови карциноми на тироидната жлезда.
Хиперактивната тироидна жлезда или хипертиреозата може
да е резултат на автоимуната Грејвс-Базедова болест каде целата тироидна жлезда создава поголемо количество тироидни хормони, или на аденом/и на тироидната жлезда кога еден
или повеќе нодуси создаваат поголемо количество тироидни
хормони. Еден од можните начини на лекување на ваквата хиперактивна тироидна жлезда е со апликација на радиоактивен
јод I131. Кај хипертироидизмот се даваат точно одредени дози
радиоактивен јод со цел да се уништи хиперактивното ткиво
на тироидната жлезда или да се намали големината на тироидната жлезда. Третманот со радиоактивен јод се применува
кога не може да се постигне излекување со таблети по одреден временски период, или ако со медикаментозна терапија
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не може да се контролира повторувачко зголемено ниво на
тироидни хормони во крвта (рецидив на болеста). Радиојодната терапија во одредени состојби се користи и како замена
на хируршки третман затоа што тоа е едноставен, економичен
и практичен начин на лекување, и со поретки компликации.
Кај состојби по операција на добро диференцирани тироидни
карциноми се аплицираат големи дози радиоактивен јод. Целта на ваквата терапија е да се уништат евентуалното останато тироидно ткиво во тироидната ложа или настанати локални
или далечни метастази кои се појавиле како резултат на ширење на болеста.
Каде и кој ја аплицира терапијата
со радиоактивен јод I131?

Терапијата се аплицира на одделенијата за нуклеарна медицина од страна на лекари специјалисти по нуклеарна медицина, во специјално дизајнирани простории за таа намена.
Како се одвива третманот?

Радиојодната терапија се дава орално во облик на капсула
или течност во строго определена доза и вообичаено не соз-

дава никакви проблеми кај пациентите. Радиојодот се апсорбира во цревата, а потоа циркулира низ крвотокот и се акумулира во клетките на тироидната жлезда. Акумулираниот
радиојод потоа ги уништува клетките на тироидната жлезда, а со тоа и канцерогените клетки. За време на терапијата пациентот е изолиран во специјална соба со заштита од
радијација.
Несакани ефекти од терапијата
со радиојод

Несаканите ефекти од радиојодната терапија се многу ретки, а доколку се појават најчесто се гадење и повраќање,
непријатен вкус во устата, а во делот на вратот може да се
јави болка или мали болни отоци. Доколку ракот на тироидната жлезда е проширен и во други делови, каде исто така
се акумулира јодот, може да предизвика локална болка или
оток. Некогаш се случува да се јави сува уста или губење на
сетилото за вкус. Но, овие несакани ефекти се краткотрајни.
Исто така, за време на третманот, потребно е да се зголеми
внесот на течности - забрзаната елиминација на радиоактивен јод го намалува зрачењето на мочниот меур. Редок несакан ефект кај мажите е неплодност по администрација на
високи дози на I-131, а жените се советуваат да ја одложат
бременоста за една година по третманот.

Ефекти од лекувањето
на карцином на тироидна
жлезда

Можно е со помош на радиојодната терапија
целосно да се уништат метастатските промени на
вратот или медијастиналните лимфни јазли. Околу половина од метастазите во белите дробови
исчезнуваат по радиојодната терапија, додека кај
70 % од пациенти со метастази на коските има успешно лекување. Радиојодната терапија може да
се повтори неколкупати до конечно подобрување.
Временската дистанца помеѓу две терапии мора
да биде најмалку 6 месеци.
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ЗДРАВЈЕ

Бели дробови

Гнојно
воспаление
на плеврата
КАКО КОМПЛИКАЦИЈА ОД БЕЛОДРОБНИ ИНФЕКЦИИ
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П

леврален излив е абнормална колекција на течност во плевралниот простор (просторот помеѓу
белиот дроб и ѕидот на градниот кош). Причини за ова се повеќе медицински состојби. „Се
јавува како компликација од неадекватно лекувана респираторна инфекција и многу често се јавува кај
млада и здрава популација. Во една своја фаза плевралната
течност може да добие карактеристики на гној. Пациентите
кога имаат грип не мируваат туку си ги извршуваат редовните активности и тоа е идеално сценарио да се искомплицира
со плеврална реакција. Прилично е честа појава, но ако се
дијагностицира на време може да се излекува на едноставен
начин“, објаснува д-р Драган Смилевски, торакален хирург.

Што е плевра?

Плевра е многу тенка мембрана која ги обвиткува белите
дробови и ѕидот на градниот кош. Кај здрав човек тие се постојано во контакт. Просторот се вика плеврарен простор и
кога има некаква течност, воздух или гнојна колекција, тие
се раздвојуваат меѓу себе.
Се манифестира како пневмонија

Се манифестира многу слично со пневмонијa: недостиг на
здив, отежнато дишење, висока температура. „Кога ова ќе
се случи во плеврата, течноста го притиска белиот дроб и
пациентот не може да дише со полн капацитет. Со тоа целата клиничка слика се влошува уште повеќе“, објаснува д-р
Смилевски.

Дијагноза

Дијагнозата се поставува со класични рендгенолошки методи – рендген на бели дробови. За контролата на количината
на течноста неопходно е ехото со што прецизно се проценува количината. Кога сме веќе во фаза на пласирање на дренот, а белиот дроб не се ослободува и не ја зазема својата
анатомска позиција тогаш се прави компјутерска томографија со цел да се види состојбата на дебелината на плеврата.
Ако ѕидот на плеврата е здебелен значи дека веќе има наталожена фиброза.

Третман

Третманот зависи од количината на насобрана течност.
Помала количина може да се третира со пулмолошки контроли и антибиотски третман. Ако количеството на насобрана течност се зголемува тогаш се прави пункција за да
се ослободи притисокот врз белиот дроб и пациентот да
може нормално да дише. Доколку се работи за поголема
количина тогаш се пласира катетер или торакален дрен и
ако се повлече целата течност и белиот дроб целосно се
ослободи тогаш прогнозата е добра. Во покомплицирани
случаи може да се создаде фиброза. Таа фиброза се таложи насекаде и на марамицата на ѕидот и на белиот дроб.
Тие наслаги од фиброза на марамицата од белиот дроб ги
нема истите карактеристики како здрава плевра. Па и по
дренажа на течноста белиот дроб не може да се рашири
затоа што е заробен од фиброзата и тој наод го викаме заробен бел дроб. Во тој случај е потребна хируршка интервенција која ќе направи ослободување од тие фиброзни
налепи и ќе ја врати марамицата слободно да се рашири и
да го пополни просторот.
Во Клиничката болница „Аџибадем Систина“ овој вид интервенции најчесто се извршува по ендоскопски пат (видео асистирана торакосопија – VATS). „Се разбира кога
локалниот наод тоа не го дозволува истата интервенција
се изведува по класичен отворен пат. Секогаш даваме
предност на ендоскопскиот начин со што се овозможува брза постоперативна рехабилитација, помалку болка,
пократок престој во болница“, објаснува д-р Смилевски.
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Совет
Канцер

Карцином на желудник
– Рана дијагностика и лекување –

К

арциномот на желудник потекнува од внатрешната слузокожа на желудникот. Болеста почнува
тивко и бавно, без одредени специфични симптоми
на почетокот. Често овој вид карцином е асоциран
со инфекција со хеликобактер пилори, која живее
во гастричната слузница и се пренесува орално. Според Светската здравствена организација, оваа бактерија е главниот
виновник или број еден карциноген во појавата на карциномот на желудник. За најчестите симптоми, дијагнозата и третманот разговаравме со д-р Владимир Аврамовски, специјалист по дигестивна хирургија и д-р Дева Петрова, онколог.

Симптоми

Карциномот на желудник е подмолна болест и симптомите
често се јавуваат кога болеста е во напредна фаза, односно
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многу зависат од локализацијата во желудникот. Од друга
страна, доколку се јават симптоми, истите се карактеристични и за многу други болести затоа може да се игнорираат од страна на пациентите или лекарите. Најчести симптоми и знаци се: губење телесна тежина, болки во стомакот,
гадење и повраќање, анорексија, тешкотии при голтање,
крвавење, рана ситост, болка како чир. Само мал дел од пациентите со напредна фаза немаат никакви симптоми.
Како настанува канцерот
на желудник?

Генетските карактеристики, како и еколошките фактори имаат влијание во развојот на многу водечки болести
вклучувајќи го и карциномот на желудник. Се смета дека во
10% од случаите се пренесува во семејството. Лицата чии

роднини од прв степен заболеле од карцином на желудник
имаат 2-3 пати поголеми шанси да заболат од оваа болест
за разлика од другите кои во семејството немаат заболен.
Сепак, за да се прифати дека карциномот на желудник е
наследна болест, треба да се исполнат три услови: најмалку
3 случаи на карцином на желудник, од кои најмалку двајца
се роднини од прв степен; заболени од овој вид карцином
во најмалку две едноподруго генерации или ако еден од
заболените во семејството со карцином на желудник има
под 50 год.
Дијагноза

Првите симптоми на карцином на желудник се проблеми
со варење. Затоа, овој симптом може долго време да се
игнорира од страна на пациентот. Неопходно е прво да се
направи физички преглед, да се разгледа медицинската
историја, како и да се направат одредени тестови. Ефикасен метод во дијагнозата е гастроскопија, процедура што
овозможува директна визуелизација на внатрешноста на
гастро-интестиналниот тракт. Најефективниот метод за
дијагноза е гастроскопија и за време на испитувањето да
се направи биопсија. Дополнителните испитувања опфаќаат и КТ скен.
Како се лекува?

Третманот на карцином на желудникот зависи од типот на
карциномот и фазата во која е дијагностициран-проширен.
Ефикасен и траен третман на карциномот на желудник е хируршка интервенција, која ја зголемува стапката на преживување на пациентот доколку се направи во раните фази на
болеста. Во третманот на карцином на желудник се применува и радиотерапија и хемотерапија. Овие третмани обично се применуваат пред или по операција. Хемотерапијата го
спречува растот и ширењето на канцерогените клетки, додека со помош на радиотерапијата и премената на Trilogy се
постигнува подобра локална контрола на болеста.

АЏИБАДЕМ СИСТИНА ЦЕНТАР ЗА ОНКОЛОГИЈА И РАДИОТЕРАПИЈА

Центарот за онкологија и радиотерапија, овозможува третман на малигни болести според светски стандарди, стручен кадар и современа технологија. За
малигните болести е потребен посебен и сложен процес на третман, и од голема важност е интегриран
систем којшто ќе обезбеди најдобра и најефикасна
грижа за пациентите. Затоа создадовме центар во
кој сите услуги за дијагноза и третман се на едно место, под еден покрив, каде посебен акцент е даден
на комфорот и удобноста на пациентите. Малигните болести се во постојан пораст во светот. Со рана
дијагноза, оваа болест може да се излекува. Денеска, со развојот на модерната медицина и техно-

логија, многу пациенти се дијагностицираат во рана
фаза од болеста, а со помош на современите протоколи на лекување, болеста може да се излечи. Тргнувајќи од ова, вложивме во најсовремена технологија за дијагноза и третман и постојано ги следиме и
имплементираме последните терапии и протоколи за
лекување. Центарот за онкологија и радиотерапија
обезбедува хемотерапија, радиотерапија, онколошка хирургија на едно место, со врвен тим специјалисти, со долгогодишно искуство. Исто така, пациентите со малигни болести имаат можност во нашата
болница да ги користат најсовремените дијагностички процедури, меѓу кои и ПЕТ-КТ испитувањето.
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Совет

Стоматологија

9 причини

зошто да се одлучите
за дентални импланти
Eдна од најчестите дилеми кои ги имаат пациентите е како да ги заменат изгубените заби.
Во овој број стоматолозите од „Аџибадем Систина“ ве советуваат дека најдобро решение за тоа се
денталните импланти. Во продолжение ви нудиме 9 причини зошто да се одлучите за импланти.
1. Имитираат природен заб - сите имплант
системи се дизајнирани да претставуваат идеална замена за
изгубен заб врз кој се изработува протетска конструкција
која ќе ја врати вашата насмевка и самодоверба.

неколку заби, контурите на лицето можат да се изменат,
па вие да добиете старечки изглед. Денталните импланти
се создадени за да овозможат природен облик на вашето
лице и насмевка.

2. Трајност - деталните импланти се биокомпатибилни т.е. не се штетни за организмот. Доколку се стручно поставени, а целата процедура е тимски планирана (имплантолог, протетичар и забен техничар) и незапоставувајќи ја
добрата нега и хигиена, можат да траат и цел живот.

4. Заштита на здравата коска - празни-

3. Враќање на природниот облик на
лицето и насмевката - доколку ви недостигаат
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те простори во устата по губењето на еден или повеќе заби
доведува до губење на волуменот на коска. Имплантите се
најдобрата опција за да го зачувате истиот, а со тоа и нормалната функција и изглед на лицевиот скелет. Доколку коската
е веќе изгубена , а сте одлучле да поставите импланти постои
решение и за тоа. Пред да се постави имплантот се вградува
вештачка коска.

5. Нелагодност од мобилни протези

- Се избегнува носењето протези. Нема потреба за грижа
дали протезата е нестабилна, или паѓа од устата па морате
да користите разни лепаци за нив. Хигиената на протетските
изработки на имплантите е иста како и за природните заби.
6. Зборувате лесно - имплантите функционираат како и природните заби, па нема да ви пречат при зборувањето, што не е случај со протезите.
7. Јадете ја омилената храна и уживајте во вкусовите без двоумење -

со поставување импланти можете да уживате во секој вид
храна, да гризнете од сочните јаболка и притоа храната да
не се собира под вашите протези.

8. Имплантот не може да се расипе

- добрата страна е тоа што имплантот не може да се расипе како природниот заб, но доколку не водите беспрекорна
орална хигиена и редовни контроли кај стоматолог, постои
опасност од развој на инфекција која го скусува животниот
век на имплантите.
9. Безболно - Целта постапка на поставување на импланти е безболна и се работи во локална анестезија.
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Предлог
Хирургија

КОГА Е ПОТРЕБНО ХИРУРШКО ЛЕКУВАЊЕ
ЗА РЕВМАТОИДЕН АРТРИТИС?

С

о медикаментозната терапија за ревматоиден артритис може да се забави напредокот на болеста. Хируршкиот третман е индициран кај пациенти со сериозни оштетувања на зглобовите. Според
д-р Драган Христов, хирург ортопед, од хируршки
процедури се изведуваат биолошки операции на
коски и меки ткива. Во случаи кога не е можно да
се направи биолошка операција, се изведува артропластика или целосна замена на зглобовите,
најчесто на поголемите зглобови. Постојат неколку причини за хируршки третман на ревматоиден
артритис:
yy За ослободување од болка
yy За подобро движење
Кога е најдобро време за тоа?

Кога постојат структурни оштетувања како последица на ревматоидниот артритис лековите не можат да помогнат, и затоа е потребна операција. Одлуката кога е најдобро време за хируршки третман,
ја носат конзилијарно ортопед и ревматолог.

Хируршкиот третман
е индициран
кај пациенти
со сериозни
оштетувања
на зглобовите.
Во случаи кога
не е можно
да се направи биолошка
операција, се
изведува артропластика
или целосна замена на
зглобовите,
најчесто на
поголемите
зглобови.

Кои биолошки операции
се користат за ревматоиден
артритис?

yy Синовектомија. Операција за отстранување
на воспалената синовија. Синовектомија може
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да се направи на коленото, лактите, зглобовите на прстите и колковите, и на сите зглобови
заболени од ревматоиден артритис.
yy Корекција на тетива. Воспалување на зглобовите како последица на ревматоиден артритис може да доведе до оштетување и на тетивите. Тогаш се препорачува хируршка интервенција за корекција на тетивите околу зглобовите. Со операција на тетивите и нивно преместување на друго место во голема мера може да
се подобри функцијата на зглобовите.
yy Остеотомија. Кога постои деформитет на коските, се прават корективни операции за корекција на деформитетот и подобрување на
функцијата на зглобот.
yy Вкочанување на зглобот- оваа хируршка интервенција вклучува спојување на коските за
да се онеспособи движење, со што би ги снемало болките и би се добила подобра функција
на ногата. Примарно се користи за зглобовите на нозете, прстите, ’рбетот и се препорачува
во понапредна фаза на ревматоиден артритис.
Што значи тотална замена
на зглоб?

Зглобовите на колкот и коленото се најчести места на кои е потребна замена со ендопротеза кај пациентите со ревматоиден артритис. Меѓутоа, вакви

интервенции се прават и на многу други зглобови.
За време на интервенцијата се отстрануваат оштетените делови на зглобот, и се заменуваат со протеза. Со адекватна грижа како одржување на нормална телесна тежина, целокупната здравствена
состојба и нивото на физичка активност, заменетиот зглоб трае и повеќе од 20 години.
Кога се препорачува замена
на колено?

Ако имате намален обем на движење, болно колено кое ве спречува да ги изведувате секојдневните активности, а другите третмани немаат ефект,
тогаш се предлага замена на оштетениот зглоб со
протеза. Во овој случај има два пристапа. Едниот
е класична, другиот е минимално инванзивна операција. Со минимално инванзивна операција се сочувуваат мускулите и времето на заздравување по
третманот е скратено, и функцијата на зглобот е
подобра.
Кога е потребно замена
на колк?

Замена на колк е хируршка постапка каде се отстранува оштетениот и болен зглоб на колкот и се

Ако имате намален обем на
движење, болно колено кое
ве спречува да
ги изведувате секојдневните активности, а другите третмани немаат
ефект, тогаш
се предлага замена на оштетениот зглоб
со протеза.

заменува со вештачки. Најчесто се препорачува,
кога сите други опции за третман не даваат резултати. Со замена на колкот се олеснува движењето и се намалуваат болките. Во клиничката болница
„Аџибадем Систина“ во најголем број случаи замена на колк се изведува со минимално инванзивни
операции.
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Дијагноза
HSG

HSG - тест за плодност

Х

истеросалпинографија или HSG е важна дијагностичка постапка за утврдување на плодноста кај
жената. Според д-р Михаило Поповиќ, гинеколог
акушер, се изведува со помош на Х-зраци, со кои
се визуелизира внатрешноста на матката и јајцеводитe. Најчесто се препорачува кај жени кои подолго време имаат проблем да останат бремени.

Како се изведува постапката?

За време на хистеросалпинографија, преку вагиналниот отвор се спроведува тенка цевка низ која протекува течност
(контрасен материјал) низ матката. Бидејќи матката и јајцеводи се поврзани, контрасното средство се прелева и
во јајцеводите. Додека контрасното средство ја исполнува
внатрешноста на матката и јајцеводите, се прават слики со
помош на рендген х зраци (флуороскопија). Фотографиите
даваат информации за внатрешноста на матката и евентуални проблеми како повреди или абнормална структура на
матката или јајцеводите, или недоволно проодни јајцеводи
кои спречуваат ембрионите да се движат низ јајцеводите до
матката. Оваа блокада исто така може да спречи сперматозоидите да се движат низ фалопиевата цевка и да се спојат
со јајце клетка. Со помош на HSG може да се дијагностицираат и проблеми во внатрешноста на матката кои не дозволуваат оплодената јајце клетка да се вгнезди на ѕидот на
матката. Ако јајцеводите се отворени, течноста ќе тече низ
нив и ќе се прелева во стомакот, каде што ќе се апсорбира
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природно од страна на телото. Ако јајцеводите се блокирани,
течноста нема да помине. Целата постапка трае од 5 до 10
минути. За време на постапката:
yy Пациентката легнува на грб како за гинеколошки
преглед
yy Докторот поставува спекулум во вагината
yy Потоа воведува мал катетер до матката
yy Откако ќе се постави катетерот се вбризгува контрастно средство со кое се исполнува матката, како и
јајцеводите.
yy Во исто време се прават слики со помош на рендген
зраци
yy По завршување на постапката се вади спекулумот, а пациентката останува неколку минути легната.
Оваа дијагностичка постапка е безболна. Некои пациентки
може да почувствуваат грчеви како ментруални грчеви за
време на циклус. Интензитетот на болката зависи од проблемот кој ќе се дијагностицира и дали истиот може да се третира за време на постапката.
Кога е најдобро да се направи?

Овој тест треба да се направи од 2 до 5 дена по завршување на менструалниот циклус. Исто така треба да се направи пред овулација за да се избегне користење Х зраци
за време на бременост. Пред постапката се препорачува да
се направат микробиолошки брисеви од вагина и грлото на
матката.

Што се дијагностицира со помош
на хистеросалпинографија?

yy Се дијагностицираат вродени аномалии на матката, полипи, тумори или ожилно ткиво.
yy Се испитуваат јајцеводите и нивната проодност и евентуална присутност на пелвична инфламаторна болест
или ендометриоза.

Дали со HSG се зголемуваат
шансите за бременост?

Според некои студии, шансите за бременост се
зголемуваат неколку месеци по хистеросалпинографијата. Ова е последица на испирање на јајцеводите, отворање на каналите или отстранување
на некои остатоци кои се причина за зачнување.

Компликации

Компликации поврзани со хистеросалпинографија
се многу ретки, како алергиска реакција на контрастот. Карлична инфекција или перфорација на
матката се можни компликации, но се исклучително ретки. Превентивно по интервенцијата се препишува антибиотска терапија на пациентката за
да се намали ризикот од инфекција по HSG.
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ЗДРАВЈЕ

Бременост

Бременост
i овулација

П

оголем дел од трудниците не го знаат точниот
датум кога забремениле. Гинеколозите, пак, за
почеток на бременоста го сметаат првиот ден од
последната менструација. Овој термин е околу 2
недели пред да се случи зачнувањето. Овулацијата е една од битните работи кои треба да ги знае секоја жена
затоа што тоа е битен фактор за забременување или, пак, за
избегнување на несаканата бременост. Кога се случува овулацијата, кога е вистинското време да забремените и кои се
вашите плодни денови, одговор на овие прашања ни даде
д-р Јорданчо Иванов, гинеколог акушер.

Овулација

Овулацијата е фаза кога жената е најплодна, односно процес
кога зрелата јајце клетка се ослободува од јајчникот и е подготвена за оплодување. Секој месец зреат повеќе фоликули
во кои се наоѓа по една јајце клетка. Еден фоликул е водечки,
а другите престануваат да растат и се ресорбираат. Кога водечкиот фоликул ќе созрее доволно се ослободува јајце клетка. Знаејќи го вашиот менструален циклус вие ќе си ги олесните шансите за забременување. Просечниот менструален
циклус обично трае од 28-32 дена. Овулацијата како процес
се случува помеѓу 11. и 21. ден од циклусот. Хормонот наречен лутеинизирачки хормон LH предизвикува ослободување
на зрелите јајце клетки. Во истиот тој период цервикалниот
мускул станува лизгав, со што на спермата и е олеснет пристапот до јајце-клетката.
Кога е вистинското време?

Жените се раѓаат со 1-2 милиони јајце клетки, но преку овулацијата се ослободуваат само 300-400. Обично се ослободува по една клетка месечно. Јајце клетката по своето ос-
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лободување патува кон фалопиевите туби и матката. Доколку на овој пат таа наиде на сперматозоид, може да биде оплодена на патот кон матката. Ако оплодувањето не се случи
во рок од 24 часа, јајце клетката исчезнува. Сперматозоидите можат да преживеат од 3 до 5 дена. Откако ќе ги знаете
овие информации вие и вашиот партнер полесно можете да
направите план за зачнување.
Плодни денови

Најголеми шанси за забременување е кога парот остварува
сексуален чин 1-2 дена пред овулацијата. Ако жената има редовен циклус на секој 28 ден, се смета дека
овулацијата започнува 14. ден сметајќи наназад. Стручните лица советуваат дека партнерите треба да
имаа сексуални односи со еден ден
пауза, за да не се намали бројот на
сперматозоиди.
Лачење хормони

Кога фоликулот ќе прсне и ќе се ослободи јајце клетката
тој станува т.н. жолто тело кое лачи прогесторон. Овој хормон е задолжен за подготовка на матката за прифаќање на
ембрионот.
Патот на јајце клетката во
фалопиевите туби

Ослободената јајце клетка својот пат го продолжува кон фалопиевите туби. Таа останува таму околу 24 часа чекајќи да
биде оплодена од сперматозоидот. Овој процес се случува
обично две недели по последниот менструален циклус.

Ако јајце клетката
не е оплодена

Ако во близина не се појави сперматозоид за да ја оплоди јајце клетката, таа движејќи се кон грлото на матката почнува да се распаѓа. Нивото на хормони се враќа во
нормала, околу матката се прави повторно нова обвивка
и повторно започнува менструален циклус.
Имплантација во матката

Оплодување

Кога најподвижниот сперматозоид ќе помине низ фалопиевите туби ќе ја оплоди јајце клетката. Во моментот
на оплодување се одредуваат гените и полот на вашето бебе. Ако во сперматозоидот има Y хромозоми, вашето бебе ќе биде момче, а ако има X хромозом бебето ќе
биде девојче.

Јајце клетката останува во фалопиевите туби околу 3 до
4 дена. Оплодената клетка во рок од 24 часа почнува да
се дели и се нарекува зигот. Потоа почнува нејзиниот
пат кон матката, каде кружи и бара место каде би можела да се имплантира. Кај некои жени еден или два дена
по имплантацијата ќе се појави слабо незабележително
крвавење. Слузницата на матката се здебелува, а грлото
на матката почнува да се затвора со слуз. Ваквата состојба ќе остане сè додека не се роди бебето. По 3 недели клетките почнуваат да растат и да се групираат, па се
јавуваат и првите формации кај бебето, односно се формираат нервните клетки.

За сигурна бременост и понатамошно спокојно
блажено уживање
NIFTY тест - единствен неинвазивен тест
за рана детекција на Даунов синдром и
други 17 генетски аномалии на Вашето бебе, како и
полот на детето со точност од 99,9%

По препорака на Тамара Тодевска
Гинекаликс Дооел

Улица: Јордан Мијалков 50

Како чувар на идното здравје
на Вашето најмило
Future Health BioBank UK
светски лидер во криопрезервација и
зачувување на матични клетки од
папочна крв, ткиво и млечни заби

По препорака на Тамара Тодевска
1000 Скопје

+389 2 31 33 311

www.ginekaliks.mk

contact@ginekaliks.mk
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Здравје

Бременост

ВИСОКОРИЗИЧНА
БРЕМЕНОСТ
Што да очекувате?

И

мате „висок ризик“. Иако ова звучи застрашувачки, земете здив, нема причина за паника. Според д – р Слободан
Дракулевски, гинеколог акушер, терминот бременост со висок ризик значи
дека имате потенцијал да се развијат проблеми во
бременоста. Поголем дел од трудниците кои имаат висок ризик имаат нормална бременост и раѓаат здрави бебиња. Сепак, како ќе се развива вашата бременоста зависи од стручноста на гинекологот
и доброто превенирање и менаџирање на проблемите кои се јавуваат во бременоста. Бременост со
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„Поголем дел
од трудниците кои имаат
висок ризик
имаат нормална бременост и раѓаат здрави
бебиња.“

Plus • Број 23

висок ризик едноставно значи дека како резултат
на претходна здравствена состојба, имате поголеми шанси за компликации во бременоста. Поради
ова ви е потребно дополнително следење на бременоста за да бидете сигурни дека сè е в ред со вашето и здравјето на вашето дете.
Кои се ризик фактори
за високоризична бременост?

Некогаш бременоста со висок ризик е последица
на некои болести кои се присутни кај трудницата
пред бременоста. Во други случаи, одредени меди-

Кои состојби може да
се развијат во текот на
бременоста?

Состојби кои може да се развијат во текот на бременоста а кои претставуваат потенцијална опасност за мајката и бебето се следниве:
yy Прееклампсија – висок крвен притисок за
време на бременоста, кои можат да влијаат на
црниот дроб, бубрезите и мозокот
yy Гестациски дијабетес – шеќерна болест
која се развива во текот на бременост
yy Предвремено породување – контракции
кои почнуваат пред 37. недела
yy Плацента превиа – плацентата е поставена
ниско во матката, така што тоа може да го покрие грлото на матката и да предизвикаат крвавење и почетокот на испорака.
цински состојби кои се развиваат во текот на бременоста кај мајката или фетусот доведуваат до тоа
бременоста да се смета за висок ризик. Специфични фактори кои може да доведат до бременост со
висок ризик се:
yy Возраста на мајката. Трудници над 35 години имаат поголеми ризици во бременоста.
yy Животен стил. Пушењето цигари, алкохол и
консумирање дрога ги зголемува шансите за
високоризична бременост.
yy Медицинска историја. Ако пациентката има
претходен царски рез, родила дете со ниска
родилна тежина, предвремено породување
може да има поголем ризик во следните бремености. Други фактори на ризик вклучуваат
семејна историја на генетски болести, историја
на спонтани абортуси или загуба на бебето по
породувањето.
yy Хронични состојби – како што се висок крвен притисок, дијабетес, епилепсија го зголемуваат ризикот во бременост. Анемија, инфекции исто така може да доведат до високоризична бременост.
yy Компликации во бременост. Различни компликации кои се развиваат во текот на бременоста како што се проблеми со грлото на матката или плацентата. Други проблеми може да
бидат: високо или ниско ниво на амнионска
течност, ограничен фетален раст или Rh сензибилизација – потенцијално сериозна состојба која може да се случи кога крвната група на мајката е Rh негативна, а на бебето Rh
позитивна.
yy Повеќеплодова бременост. Бремености со
близнаци или повеќе плода се во групата на
високоризични.

Кои чекори треба да
се преземат за здрава
бременост?
Бременост со
висок ризик едноставно значи дека како
резултат на
претходна
здравствена
состојба, имате поголеми
шанси за компликации во
бременоста.

Постојат неколку чекори на кои треба да внимавате
за да превенирате бременост со висок ризик:
Редовни гинеколошки прегледи. Доколку планирате да останете бремени, консултирајте се со
вашиот гинеколог. Ќе ви даде совети кои витамини
да почнете да ги земате и дали треба да ја намалите
вашата телесна тежина. Ако имате некоја медицинска состојба, тогаш лекувањето треба да се прилагоди за да се подготвите за бременост. Исто така,
вашиот гинеколог ќе разговара со вас за ризик од
генетски состојби.
Хранете се здраво. За време на бременоста, ќе
треба повеќе фолна киселина, калциум, железо и
други хранливи материи. Со секојдневно пиење
пренатални витамини може да ги надоместите не-
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достатоците. Консултирајте се со вашиот лекар ако
имате посебни нутритивни потреби, поради здравствената состојба, како што се дијабетес.
Избегнувајте ризични материи. Ако пушите,
треба да прекинете. Алкохол и дрога се забранети, исто така.

yy Хорионбиопсија. Се земаат примероци од
клетките од плацентата. Обично се прави меѓу
10. и 12. недела од бременоста, и со помош на
ова може да се детектираат одредени генетски малформации кај плодот.

Дали се потребни посебни
испитувања?

Ако имате бременост со висок ризик, може да се
потребни дополнителни тестови или процедури. Во
зависност од вашата состојба, гинекологот може
да препорача:
yy Амниоцентеза. Во текот на оваа постапка
се зема примерок од амнионската течност. Се
препорачува да се направи по 15. недела од
бременоста и со помош на амниоцентеза може
да се детектираат одредени генетски аномалии
на плодот, како и дефекти на невралната туба
кои претставуваат сериозни аномалии на мозокот или ’рбетниот мозок.
yy Мерење на грлото на матката. Вашиот гинеколог со помош на ултразвук ќе ја мери
должината на грлото на матката со цел да се
утврди дали сте изложени на ризик од предвремено породување.
yy Лабораториски тестови. Вашиот гинеколог
може да се земе брис од вашиот вагинален секрет да се провери присуството на фибронектин – супстанца која делува како лепак помеѓу
фетусот и слузницата на матката. Присуството
на фибронектин може да биде знак на предвремено породување.

yy Биофизички профил. Овој пренаталниот тест
се користи за да се провери на состојбата на
бебето. Тестот комбинира следење на феталната срцева фреквенција и фетален ултразвук.
Што можам да направам за
да се ослободам од стравот?

Ако имате бременост со висок ризик, може да се
чувствувате исплашени и загрижени за вашата
бременост. За жал, анксиозноста може негативно
да влијае на вашата бременост. Косултирајте се со
стручно лице кое ќе ви помогне да се ослободите
од стравот и анксиозноста за време на бременост.
Што друго треба да знам за
бременост со висок ризик?

Доколку имате високоризична бременост треба да
бидете внимателни на одредени состојби и веднаш
да се јавите на лекар доколку забележите:
yy Вагинално крвавење
yy Постојани главоболки
yy Болка или грчеви во долниот дел од стомакот
yy Воден вагинален исцедок во млаз
yy Редовни или често контракции – затегнување
на стомакот
yy Намалена активност на фетусот
yy Болка или печење при уринирање
yy Промени во видот, заматен вид.
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Женско
здравје

М

Миомектомија

иомектомија е хируршко отстранување на бенигни тумори од матката, без притоа да се оштети здравото околно ткиво. Со нивното отстранување се овозможува правилно
функционирање на матката и можност за забременување. Според д–р Јован Костадинов, гинеколог акушер, кај голем дел од жените по оваа интервенција се зголемува можноста за реализација
на бременост.
Што се миоми?

Миомите се бенигни тумори на матката кои може
да се јават поединечно, во пар или во вид на гроздови. Нивната големина може да варира од неколку
милиметри до 20–30 сантиметри. Најчести симптоми кои сигнализираат дека имате миом се обилните
менструални крвавења, болки во пределот на карлицата, неколку спонтани абортуси едноподруго и
појава на неплодност.
Хируршките методи за миомектомија вклучуваат:
Хистероскопска миомектомија – е дијагностичка или оперативна процедура со која се овозможува прегледност во внатрешноста на матката, се
гледа енодметриумот и може да се земат примеро-
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Миомите
се бенигни
тумори на
матката
кои може
да се јават
поединечно,
во пар или
во вид на
гроздови.
Со нивното отстранување се
овозможува правилно функционирање на
матката и
можност за
забременување.
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ци за хистопатолошка верификација.
Лапараскопска миомектомија – е хируршка минимално инванзивна процедура со која се овозможува визуелизација преку лапароскопска камера и
доколку е потребна операција на миомите, јајцеводите или, пак, јајчниците. За изведување на оваа постапка се користи анестезија, а се изведува во операциона сала.
Лапаратомија – е хируршка процедура кога се
прави поголем (класичен) рез во пределот на стомакот медијално или трансверзално на абдоминалниот ѕид.
Која метода ќе се користи зависи од: големината на
миомите, бројот и локацијата на истите.
Со хистероскопија може да се отстранат миомите кои се наоѓаат на внатрешниот дел на матката
и кои не се споени со ѕидот. Со лапараскопијата се
отстрануваат еден или два миоми големи до околу 5 см во дијаметар кои растат на надворешната
страна на матката. Негативната страна на оваа интервенција е поголемото крвавење во споредба со
класичната лапаротомија и подолгото траење на
интервенцијата. Лапаратомијата се применува кога
треба да се отстранат повеќе миоми, кои се големи или ако миомите се сраснати длабоко во ѕидот.

Што да се очекува по
операцијата?

Времетраењето на оперативниот зафат, како и
болничкиот престој се индивидуални. Третманот
зависи од возраста на жената, бројот на раѓања,
симптомите, локацијата на туморот и општата
здравствена состојба. Хистероскопијата е амбулантска постапка, лапараскопијата може да се изведе амбулантски, но можеби ќе биде потребен и
еден болнички ден. Лапаротомијата бара од еден
до четири дена болнички престој. Времето на заздравувањето зависи од методот по кој се изведувала миомектомијата: хистероскопијата бара од неколку дена до две недели за заздравување, за лапароскопија потребни се една до две недели, додека за лапаротомијата потребни се од четири до
шест недели.

Ризици од интервенција

Миомектомијата е
единствен
третман
кој може да
ги подобри
можностите за остварување
потомство.

yy Инфекција на матката, јајцеводите или
јајчниците
yy Лузни на матката кои се појавуваат при отстранување на миомите
yy Неплодност поради лузните
yy Опструкција на дебелото црево, повреди на
мочен меур
yy Прекин на бременоста
Потреба од изведба на хистеректомија е ретка компликација за време на миомектомијата и ова може
да се случи доколку при отстранувањето на миомот
се предизвика тешко крвавење кое не може да
сопре.

Зошто се изведува?

Оваа постапка се изведува со цел да се зачува матката за време на лекувањето на миомите. Ова може
да биде разумна опција на третман ако имате:
yy Анемија која не се подобрува со лекови
yy Болка или притисок кои не поминуваат со
лекарства
yy Доколку миомите го менуваат интегритетот на
ѕидот на матката. Понекогаш овие проблеми
може да предизвикаат неплодност или повторувачки абортуси.
yy Се изведува и пред ин витро оплодување за да
се зголемат шансите за забременување
yy Изведбата на оваа постапка ја намалува пелвичната болка и крвавењето кое го предизвикуваат миомите

Бременост

Миомектомијата е единствен третман кој може да ги подобри
можностите за остварување потомство. По изведбата на оваа
интервенција гинекологот може да ви препорача да се породите
со царски рез, но зависи од тоа како е изведена интервенцијата
и колкав миом е изваден.
По интервенцијата кај 10 до 50 жени од 100 може да се случи
миомите повторна да се појават.

Од 18 месеци
Од 12 месеци
NAN 3 OPTIPRO - единствено млеко со BIFIDUS BL активна култура,
која ја има и во мајчиното млеко.
Содржи и заштитни супстанции : цинк, железо, витамини A и C, кои ја поттикнуваат
природната одбрана на детето.

Мајчиното млеко е најдобра храна за секое доенче и со доење треба да се продолжи што подолго.
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Инфекција
во ушите
во детската возраст

С

игурно сте се прашале зошто инфекцијата на
ушите е толку чест проблем кај децата. Истражувањата покажуваат дека до возраст од 12
месеци 70% од децата имаат најмалку една епизода на воспаление на ушите. И покрај тоа што
со растот кај децата се развива имунитетот до 3-годишна
возраст, речиси половина од децата имаат 3 или повеќе
епизоди на воспаление на ушите. Но зошто е тоа така?
Според прим. д-р Борислав Гогушевски, најчести причини
кои доведуваат до инфекции на ушите се:

yy Недоволно развиен имунолошки систем кај децата
yy Тешкотии поврзани со тоалетата на ушите кај децата
yy Анатомски карактеристики на Евстахиевата туба
yy Присуство на т.н. трет крајник, кој освен тешкотиите при
дишењето преку нос може да претставува и извор на
бактерии кои преку Евстахиевата туба лесно можат да
поминат во средното уво.

Симптоми на инфекција

Инфекцијата на увото може да се појави и доколку детето
има настинка или воспаление на грлото, па да биде проследена со следниве симптоми:
yy Болка во уво
yy Покачена телесна температура
yy Чувство на исполнетост во увото
yy Намален слух
yy Треска
yy Гадење, повраќање или дијареа
Бебињата и помалите деца едноставно не можат да кажат
што чувствуваат, ниту, пак, каде и што ги боли, често се допираат по ушињата, раздразливи се, немирно спијат. За разлика од нив, поголемите деца полесно ги распознаваат симптомите на инфекција на ушите, што само по себе го олеснува
поставувањето правилна дијагноза.
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Како се дијагностицира
инфекцијата

Инфекцијата може да биде локализирана во кој било од анатомските делови на увото, пред сè надворешното уво (otitis
externa) и средното уво (otitis media). Единствен начин за да
се знае дали детето има инфекција на увото и да се процени
во кој дел увото е таа локализирана е да се однесе на оториноларинголог и тој да погледне во внатрешноста на увото со
ушен спекулум или отомикроскоп. Овие дијагностички методи, особено отомикроскопијата како суверена дијагностичка
метода, даваат можност за добра визуелизација на промените во надворешниот слушен канал и ушното тапанче, што
е од особена важност за прецизна дијагностика и дефинирањето на соодветниот третман.
Антибиотици – конзервативен
третман

Одлуката да се препише антибиотик или не зависи од добрата проценка на симптомите и локалниот наод. Антибиотиците најчесто се даваат преку уста, локално како антибиотски
капки или комбинирано, зависи од проценката и локализацијата на инфекцијата. Најдобро е доколку антибиотската терапија се одредува според претходно земен брис од ушите,
во случаите кога тоа може да се направи. Во одреден број
случаи, зависно од тежината на инфекцијата и бактерискиот причинител неопходна е ампуларна/инфузиона терапија.
Ако докторот ви препишал антибиотик, тогаш треба терапијата да се зема до целосното излекување, а не да се престане по подобрување на здравствената состојба и локалниот
наод кај детето. Бидејќи најчесто овие инфекции се поврзани
со намален функција на Евстахиевата туба, неопходно е користење и на деконгестивни капки во нос.
Во одреден број случаи, кога според локалниот наод и направениот брис се дијагностицира габична инфекција во над-

ворешниот слушен канал таа се третира најчесто со локална
тоалета и аплицирање на антимикотични капки.
Хируршки третман

Во случаи кога кај детето има излив во средното увото кој
опстојува подолго време и причинува намалување на слухот, неопходно е да се изведе и хируршка интервенција за
отстранување на изливот од средното уво. Оваа интервенција се изведува во анестезија. Со помош на микроскоп и мал
инструмент (ушен спекулум) се влегува низ ушниот канал,
се прави мал засек на ушното тапанче низ кој се извлекува изливот од увото, а потоа се пласира вентилационо цевче на местото каде се засекува тапанчето. Вентилационото цевче овозможува подолготрајно вентилирање и дренирање на секрет од средното уво. Доколку се дијагностицирани проблеми со крајниците, или особено третиот крајник
оваа интервенција е надополнета со операција на крајниците
или третиот крајник. Зависно од проценката вентилациони
цевчиња се пласираат и во случаи со повторувачки акутни
воспаленија на средното уво или кај воспаленијата кај кои
не се подобрува состојбата и покрај спроведената терапија.
Доколку инфекцијата веќе се проширила кон мастоидниот

продолжеток (коската зад увото) или се јавила друга компликација неопходна и пообемна хируршка интервенција
мастоидектомија.
Совети за спречување инфекции

Инфекциите на ушите најчесто се јавуваат во склоп
на горно-респираторни инфекции. Мерките кои ги
превенираат овие инфекции и инфекциите на ушите се насочени пред сè кон контрола на главните
ризик фактори:
yy лична хигиена, хигиена на околината на детето
yy доење според препораки од педијатрите
yy избегнување на изложеност на детето на пасивно
пушење
yy обезбедување адекватни услови во дневните центри за згрижување на децата (помали групи, соодветен третман, изолација на болните деца, внимание на хигиената)
yy навремено и соодветно лекување на горно-респираторните инфекции.
Пливачко уво

Оваа инфекција е особено актуелна во летниот период и е
често поврзана со капење во базени, но се појавува и кај децата кои не одат на базени туку имаат гребнатини во увото
каде се задржува течноста. Станува збор за инфекција на надворешното уво која се појавува кога во увото подолго време ќе се задржи влага и вода. Ова претставува добра подлога на која лесно се размножуваат бактериите, но и одредени
габички. Најчести симптоми се болка и чешање во пределот
на ушите, истекување секрет од надворешниот слушен канал. Со оглед на симптоматологијата и сериозноста на овие
инфекции, од особена важност е нивната навремената дијагноза и третман.
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ДЕТСКО

Здравје

5 ургентни
состојби
за кои е
потребен
педијатар

Е

дна поговорка вели „здраво дете – среќен родител“, но во периодот кога децата се во раст и развој родителите мораат секојдневно будно да ја
следат секоја нивна реакција. Не постои родител
кој не се нашол во ситуација кога едноставно го
губи разумот и не знае што прво да направи кога детето се
наоѓа во опасност. Имало безброј ситуации кои ве оставиле
без здив, од висока температура, убод или каснување од животно, до голтање предмет, алергиска реакција...
Поголем дел од незгодите, за среќа, завршуваат со неколку солзи и силна прегратка, но вие повторно ќе се најдете
во ситуација кога ќе треба да побарате медицинска помош.
Д-р Снежана Палчевска, педијатар, советува, доколку станува збор за поголема незгода веднаш побарајте помош од
доктор.

се: наследен фактор, пушење на мајката во текот на бременоста и ниска родилна тежина. Причините за ваквата состојба сè уште не се познати, но се претпоставува дека се работи за ниска толеранција на телото на зголемена телесна
температура, како и поради неразвиен систем за терморегулација. При секоја појава на фебрилни конвулзии кај вашето
дете задолжително консултирајте лекар за да се исклучат
инфекции на централниот нервен систем. Неопходно е да се
направат одредени испитувања како што се: детална анамнеза, невропедијатриски преглед, лабораториски анализи и
други прегледи ако се потребни. Доколку постои сомневање
за инфекција, се прави лумбална пункција, особено ако детето е помало од една година и не е позната причината за фебрилната состојба.

1.	Висока температура
и фебрилни конвулзии

Ситуацијата е алармантна ако вашето малечко падне од повисок кревет или од подлогата за менување пелени и има
прекин на дишењето. Веднаш почнете со реанимација и
вештачко дишење, а во меѓувреме повикајте итна помош.
Доколку детето дише, но има забележливи повреди и крвави, повикајте итна помош. Од падот може да се предизвикаат сериозни скршеници и повреди на главата. Погледнете по
телото на детето дали има отоци, црвенило, болка на допир,

Овие состојби се јавуваат како реакција на мозокот при нагло и брзо покачување на телесната температура во интервал од 38,5 до 39,5 степени. Најчесто се појавуваат кај деца
на возраст од 6 месеци до 6 години. Траат од неколку секунди до 20 минути, најчесто од 1 до 2 минути. Ризик фактори
кои доведуваат до појава на фебрилни конвулзии кај децата
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2. Пад од височина

крвавење, повраќање, абнормални движења на очите. Ако
вашето малечко неколку часа по падот почне да повраќа,
неопходна е медицинска помош. Понекогаш повредите на
мозокот даваат симптоми по 12 часа од падот. Ако детето
нема никакви симптоми 24 часа по падот можете да бидете
спокојни, значи дека сè е в ред со вашето малечко.
3. Проголтување предмети

Најинтересна игра на секое дете е да истражува предмети
преку тоа што истите ги става во уста. И секој од нас се нашол во ситуација да голтне некој предмет било тоа да е играчка, конче, коцка ... Овие помали предмети во период од
24 до 48 часа ќе поминат низ органите за варење, но проблемот настанува кога предметите ќе се заглават и ќе останат таму подолго време. Веднаш повикајте итна помош доколку вашето новороденче проголта поголем предмет и почне да се гуши и не е во можност да земе воздух. Понекогаш
предметите може да се заглават во душникот. Ургентна ситуација е и ако вашето малечко проголта предмет со остри
рабови, почне да повраќања, го губи апетитот, има болки во
пределот на стомакот, кашла и тешко дише. Првата работа
која докторот ќе ја стори е обидот да дознае што голтнало
детето, а може да побара и рендгенско снимање за да види
каде е заглавен предметот. Со помош на специјални уреди
може да ја увиди проодноста на душникот.
4.	Алергиска реакција на храна

Ако кај вашето дете се појави црвенило по кожата, осип,
почнува да се чеша во предел на лицето и носот, се гуши,
треба да испитате дали е алергично на некој вид храна. Веднаш побарајте помош од доктор бидејќи можеби се работи
за алергиска реакција од храна и детето може да продолжи
со гушење. Алергијата од храна е многу честа во период на
детството и може да се јави дури и кај новороденчиња. Неопходно е да се направи испитување на која храна е алергич-

но детето и истата да се избегнува во исхрана. Постојат два
типа на манифестација на алергиите на храна. Најчесто кај
60-70% од случаите се работи за брз алергиски одговор или
алергиска реакција тип 1. Проблемот се јавува веднаш во
првите 15 минути до еден час по внесот на храната. Клиничките симптоми се доста бурни – генерално се јавува црвенило по кожата, промени кои изгледаат како осип од коприва,
бистра секреција од носот, отоци на усните, ушните школки,
очните капаци, стапалата, рацете. Кај некои деца може да се
јави и гушење и глад за воздух. Кај вториот тип алергиска
реакција, што се јавува најдоцна 24 часа по внесот на храна,
особено во првите 5 до 8 часа, се јавува прво чешање по кожата, очите и носот. Поголемото дете, пак, ќе ви се пожали
дека го чеша и грлцето. Потоа следи осип по кожата, кој е
ситен и зрнест или во форма на ултикарија. Уште една форма
на манифестација на нутритивна алергија е познатиот атописки дерматит или генерализирана егзема. Оваа реакција
се појавува по 4-5 месец од животот и зафаќа поедини делови од кожата на детето. Доминантна е сува и рапава кожа,
а на одредени места има и вцрвенета кожа и изразено чешање во текот на денот, но и ноќта кога детето спие.
5.	Голтање отров или апчиња

Многу често децата сакаат да ги прават работите кои им се
забрануваат, а родителите од претпазливост често викаат
ако тие се доближат до хемикалии или, пак, забранети апчиња. И доволно е само еден миг да го оставите само, а тоа
да посегне по некој предмет што е забранет. Ако вашето
дете случајно проголта апчиња, легнете и обидете се насилно да ги извадите од усната шуплина, но задолжително однесете го на лекар. Подеднакво опасна ситуација е и проголтувањето на хемикалии. Стручните лица ќе реагираат веднаш и
ќе направат се за да го измијат дигестивниот систем низ кој
поминале токсичните материи.

65

Актуелно

Канцер на дојки

Магнетна резонанца на дојки

М

агнетната резонанца е метода која не користи
јонизирачко зрачење. Тоа е метода која во
процесот на создавање слика го користи магнетното поле, потпомогнато со одредени радиофреквентни сигнали на кои реагираат водородните атоми (човековото тело е создадено 70% од вода,
а таа, пак, 70% од водородни атоми). Сложени математички
формули и комплексни физички концепти се користат кај оваа
техника во процесот на добивање слика.
Што значи магнетна резонанца
на дојки?

Магнетната резонанца е неинванзивен тест кој лекарите го
користат за дијагностицирање болести. Работи на принципот
на силно магнетно поле, радиофреквенција и произведува детални слики на органите, меките ткива, коските и внатрешните структури. Со помош на оваа процедура докторите можат
детално да ги разгледаат сите делови од телото и да го одредат присуството на одредени заболувања. Според д-р Маја
Стојчевска-Чапова, радиолог, магнетната резонанца дава прецизни информации за дојката кои не можат да се видат со ултразвук и мамографија, но засега не претставува нивна замена
туку се користи како дополнителна алатка.
За што се препорачува?

yy Како дополнителна дијагностичка метода пред операција
на пациенти со веќе дијагностициран карцином на дојка
кај кои е планирана штедлива хируршка интервенција
(интервенција за зачувување на дојката - квадрант ресекција или лампектомија), да се дијагностицира евентуално
постоење на дополнителна малигна болест во дојките.
yy За откривање дали карциномот на дојката се проширил до соседните структури (мускули, соседни скелетни
структури, кожа), или евентуално истовремено постои и
окултен (скриен) карцином и во другата дојка;
yy За разликување на промените во дојките по операцијата (одлично разликува лузна од карцином) во случај на
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повторна појава на карцином, кај жените кои имале интервенција за зачувување на дојките поради карцином на
дојка;
yy За додијагностицирање на сомнителни промени откриени
со мамографија, ултразвук или палпација;
yy За оценување на одговорот на хемотерапија кај пациенти
во напреден стадиум на карцином на дојка кај кои е ординиран неоадјувантен третман (лекувањето започнува
најпрво со конкретна хемотерапија по што евентуално се
преминува на хируршки третман) ;
yy За скрининг кај жените со пресметан зголемен ризик за
карцином на дојка
yy Во откривање на примарното жариште на карцином кај
пациенти кои се дијагностицирани со метастатски канцер
(веќе присутен во другите делови на телото) ;
yy При анализа на импланти (проценка на нивниот интегритет, пукнатини, руптури) и скрининг и дијагностичка анализа на ткивото под имплантот.
Скрининг кај жените со висок
ризик за карцином на дојка

Магнетната резонанца е одлична алатка за скрининг на карциномот на дојка. Сензитивноста (осетливоста) на оваа метода во
откривањето малигни ткива се движи од 97-100%, за разлика
од стандардните методи, како што се мамографија и ултразвук,
каде осетливоста во зависност од многу фактори како густина на
дојки, субјективност, може да падне и до 47%. Под зголемен ризик се смета присуството на карцином на дојка кај 2 или повеќе
сродници по иста линија во семејството, појава на карцином на
дојка кај член од семејството од прва линија на рана возраст под
45 год., присуство на 1 член во семејството со карцином на дојка,
друг со карцином на јајчник или дебело црево. Ризикот се смета за зголемен доколку пациентот веќе имал карцином на дојка
или претканцерска состојба на дојка. Вашиот доктор може да ја
погледне вашата семејна историја, да ги воочи дополнителните
ризик фактори и да ве посоветува како треба да изгледа вашиот
личен план за превентивни (скрининг) прегледи.

Додијагностика
на абнормалностите забележани
на мамографија или ултразвук

Понекогаш абнормалностите што се забележани на мамографија и на ултразвук можат дополнително да се анализираат
со магнетна резонанца. Значаен дел од нив поради ограничувањето на овие техники можат да претставуваат лажни грутки (преклопување на сенки на мамографија-суперпозиција,
асиметрија, дисторзија). Со ова испитување може да се утврди реалното постоење на сомнителни фокуси, како и дали има
потреба од биопсија.
МРИ по хемотерапија

Кај некои пациенти третманот на карциномот на дојка започнува со хемотерапија. Тоа е т.н. неоадјувантен пристап кој се
употребува кај напреднати карциноми. Пациентките со локално напредната болест добиваат хемотерапија пред планираниот хируршки третман со цел смалување, локализирање на
туморот и овозможување на безбеден евентуално штедлив
хируршки третман. Пациентките со генерално напредната болест се третират системски со хемотерапија. Во овие случаи
магнетната резонанца се користи како алатка за следење на
одговорот на спроведената хемотерапија. Таа не само што
може да направи прецизна анализа на димензиите на туморот
(се смалил или не) туку овозможува и анализа на вијабилноста
на малигното ткиво (постојат алатки за анализа на биолошката активност на туморот)
МРИ за силиконските импланти

МРИ е единствена метода со која во целост може да се прикаже имплантот, поради што се користи при анализирање на
истите (пукнатини, руптура)
Како да се подготвите пред
испитувањето?

Пред испитувањето со магнетна резонанаца потребно е да
поразговарате со персоналот на радиолошкиот оддел, за

евентуалните ограничувања.
Постојат вообичаени ограничувања за изведување прегледи
со магнетна резонанца и се однесуваат на пациетки кои имаат
вградено метални протези во телото или вградени електронски уреди, како пејсмејкер, слушни импланти. Овие пациенти
никако не смеат да се најдат во близина на магнетно поле.
При изведување на магнетната резонанца на дојки задолжително се користи контрастно средство (истото исклучително
ретко предизвикува алергиска реакција). Се внесува во мала
количина, околу 10 мл, поради што не се забележани реакции од типот на гадење и повраќање.
Најважно при планирање на прегледот е да се води сметка
за периодот од циклусот кај жени кои не се во менопауза.
Дојките претставуваат исклучително хормон зависен орган.
Во втората половина од циклусот тие покажуваат поголема основна акумулација на контраст која може да попречи
при прегледот. Поради тоа пациентките кои имаат редовен
циклус се советуваат прегледот да го направат помеѓу 5-14
ден од циклусот. Снимањето на дојките обично трае од 15 до
30 минути.
Кои се предности?

yy МР не користи Х-зраци (нема зрачење). Обезбедува повеќе информации во споредба со други методи на снимање дојка. На овој начин можат да се откријат карциноми кои се невидливи со другите методи.
yy Густината на дојките, лузните од претходни интервенции
кои наликуваат на карциноми и имплантите не претставуваат проблем за оваа метода
yy Во споредба со мамографија и ултрасонографија, МР
претставува метода со многу висока сензитивност (осетливост) кон малигни ткива со реферирани вредности до
100%. Воедно таа претставува и објективна метода (за
разлика од ултразвукот, чија сензитивност најмногу варира во зависност од искуството на лекарот).

Кои се недостатоците?

yy МР е поскапа метода од другите методи на снимање.
yy Потребен е посебен тренинг и искуство за работа на оваа
метода.
yy Постојат тумори кои може да се откријат само со МР, во
кој случај биопсијата или предоперативното маркирање
треба исто така да се направи со помош на МР.

Единствено во Аџибадем Систина
МР 3 тесла

Во Клиничката болница „Аџибадем Систина“од ноември 2016
ќе почне со работа единствениот апарат, магнетна резонанца 3 тесла. Моќната технологија вградена во апаратот овозможува да се добијат појасни снимки за двојно побрзо време,
а во исто време да се откријат и најмали промени во ткивото.
Цилиндарот е поголем, што овозможува поголема удобност за
пациентите за време на снимањето.
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		МЕДИЦИНСКИ ТРАНСПОРТ

П

ациентите кои имаат потреба од транспорт, без
разлика на возраста, имаат специфични потреби за кои е потребен специјален надзор. Од овие
причини медицинскиот транспорт во „Аџибадем
Систина“ обезбедува комплетна услуга и професионален тим за секој пациент. Д-р Ивица Димитров, анестезиолог, во продолжение ги објаснува 5-те причини зошто
да одберете медицински транспорт од „Аџибадем Систина“.

1.	СОВРЕМЕНИ ВОЗИЛА
СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ ЗА КВАЛИТЕТЕН
МЕДИЦИНСКИ ТРАНСПОРТ

Клиничката болница „Аџибадем Систина“ располага со две
современо опремени болнички возила по највисоки медицински стандарди, со кои може да се изврши медицински
транспорт на пациенти со најразлични здравствени проблеми. Тоа се возила во кои е вградена висококвалитетна опрема за мониторинг, кислородна поддршка, респиратор, инфузомати и перфузори за контролирано давање течности и
поддршка на кардиоваскуларниот систем. Во зависност од
потребата постојат и специјално опремени торби со адекватни лекарства, средства за имобилизација и завоен материјал
кои би биле потребни во зависност од здравствената состојба на пациентот.
2.	СПЕЦИЈАЛИЗИРАН ТИМ
НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОКТОРИ

Секогаш тимот се формира врз основа на податоците кои се
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добиваат за возраста на пациентот, здравствената состојба, состојбата на свест и ургентноста за самиот транспорт.
Најчесто транспортот го вршат лекар, медицинска сестра и
болничар, покрај возачот на болничкото возило. Доколку се
работи за педијатриски пациент, особено ако е новороденче или доенче транспортот го врши педијатар понекогаш со
користење на инкубатор кој се носи во комбето. Доколку се
работи за пациент со кардиоваскуларни проблеми честопати транспортот го врши кардиолог. Најчесто во најголем број
случаи кога се работи за критично болни пациенти, хемодинамски нестабилни, со нарушена свест и нарушена респирација, политрауматизирани, транспортот го вршат анестезиолози и анестетичари. Во тој случај пациентите имаат потреба од респираторна поддршка со вентилатор, комплетен
честопати инванзивен мониторинг, стимулација и одржување на хемодинамските параметри.
3.	УСЛУГА ДОСТАПНА 24/7

Клиничката болница „Аџибадем Систина“ е 24 часа отворена за здравствените услуги на своите пациенти. Секој
оној кој има потреба од ваков тип медицинска услуга,
може да исконтактира со нашиот ургентен центар. Се
земаат анамнестички податоци за пациентот, неговата
здравствена состојба, каде се наоѓа пациентот и до каде
е потребен транспортот. Разговорот секогаш го прават
стручни медицински лица кои најадекватно можат да
одредат на кој начин и кој може да го изврши медицинскиот транспорт.

4. БЕЗБЕДЕН И СИГУРЕН ТРАНСПОРТ
НА ПАЦИЕНТИ НАДВОР ОД ЗЕМЈАВА

Медицинските транспортни возила се комплетно опремени да извршат транспорт на пациент како во самиот град
Скопје, другите градови низ републиката, така и надвор од
државата, честопати во Косово, Грција, Бугарија, Србија. Во
зависност од кондицијата на пациентот се вршени транспорти на пациенти во и од соодветни установи во Турција, Австрија, Германија и Италија. Главно треба да се знае дека во
најголем број случаи, особено кога треба да се транспортира
пациент на подолга релација, е потребно време да се организира медицинската екипа и сета дополнителна опрема за
безбеден транспорт. Во интерес на времето и пациентот се
гледа тие подготовки да бидат завршени во најкраток можен рок.

раторна поддршка, располага и со најсовремен транспортен
респиратор за механичка вентилација на новороденчиња и
деца со тежина до 10 кг. Со еден збор, се работи за вистинска мобилна единица за интензивна нега на новороденчиња,
која може да ги задоволи потребите за пренесување на тешко болните новороденчиња по сувоземен пат на далечина до
400 км. Медицинскиот тим го сочинуваат четворица лекари
и четири сестри посебно обучени и со долгогодишно искуство во изведување санитетски транспорт на тешко болни
новороденчиња.

5.	ТРАНСПОРТ НА ТЕШКО
БОЛНИ НОВОРОДЕНЧИЊА

Санитетските возила се целосно опремени и прилагодени за
транспорт на деца и новороденчиња. Покрај тоа, на располагање е и нов модел на транспортен инкубатор со респиратор, комплетен мониторинг систем и систем за континуирана венска терапија. Можност за самостојно одржување на
телесната температурата на новороденчето, како и независна апликација на кислород за време на транспортот. За најтешко болните новороденчиња кои имаат потреба од респи-
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ЗДРАВЈЕ
од чинија

Исхрана
и остеопороза
Здравиот животен стил кој вклучува правилна исхрана за коските со одржување
оптимална телесна тежина и практикување физичка активност, се првите и
најзначајни чекори во борбата со остеопорозата.

О

стеопорозата е заболување на коските кое ја
намалува густината и квалитетот на коскеното ткиво. Се смета дека повеќе ризик фактори
имаат влијание за настанување на остеопенијата и остеопорозата, но на некои од нив навистина и да сакаме не можеме да делуваме. Такви процеси се
стареењето, полот, разни други примарни заболувања кои
се лекуваат со кортикостероиди, а некои сметаат дека и откажувањето од никотинот е ризик фактор кој не е така лесно да се смести во групата на лесно менливи! Затоа диетолозите истакнуваат дека е неопходно да се обрне внимание
на правилната исхрана бидејќи таа е значаен ризик фактор за
појава на ова заболување. Поврзаноста на болеста и исхраната е одамна докажана па кога ќе ги сумираме последиците од остеопорозата, а тоа се во најлош случај фрактурите
на коските кои со себе повлекуваат сериозен степен на инвалидитет, намалена работна способност па дури и смртни
последици станува јасно колкав акцент треба да се стави на
превенцијата од оваа болест.
Без разлика за каков вид остеопороза зборуваме (примарна и секундарна) д-р Александра Хаџи-Димова, диетолог, потенцира дека здравиот животен стил кој вклучува правилна исхрана за коските со одржување оптимална телесна тежина и практикување на физичка активност, се првите и
најзначајни чекори во борбата со остеопорозата. Внимавајте, бидејќи уште од младоста најголема густина на коскената маса се постигнува некаде околу 30-тите години, а потоа
таа постепено се намалува со стареењето. Кај женскиот пол
по менопаузата ова намалување се одвива 5-10 пати побрзо како резултат на нерамнотежата на хормоните естроген,
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прогестерон и гликокортикоидите (заболувањето почесто е
кај женскиот пол). Заради ова е навистина важно во овој
активен животен период скелетот да биде што поздрав и
појак, а за такви јаки коски она што е потребно се калциум,
магнезиум, витамин Д и редовно движење. Сите овие фактори се подеднакво важни и во тесна меѓусебна поврзаност.
Исхрана за
превенција од остеопороза

Исхраната за превенција на остеопорозата содржи намирници богати со калциум кои учествуваат во одржување на
рамнотежата со калциум-фосфор: ситната морска сина риба
која треба да се изеде цела заедно со коските, потоа јаткасти плодови, млечни ферментирани производи, зеленчукот на кој му се јаде листот,
како и кељот, кој се нарекува Препораката за внес на
уште и крал по богатството на соја е една заблуда бикалциум. Семките на сусамот, дејќи таа содржи антиброкулата, тофу сирењето, нутриент (фитинска
прокељот се исто така намир- киселина) кој не може
ници богати со калциум. Сокот да се елиминира ни со
од морков и сокот од порто- натопување па истиот
кал треба да се дел од трпе- ја спречува апсорпцијазата во превенцијата и леку- та на минерали.
вањето на остеопорозата.
Правилна
апсорпција на калциумот

За да го задржиме калциумот во коските и забите наместо
во меките ткива и околу зглобовите потребно е доволно количество магнезиум. Иако спротивни по своето делување

врз метаболизмот, магнезиумот и калциумот делуваат заеднички како резултат на активноста на паратироидните жлезди, како и нивната рамнотежа со фосфорот. Ако концентрацијата на магнезиумот е ниска, концентрацијата на калциумот мора да порасне за да се воспостави рамнотежа, а во
тие ситуации калциумот доаѓа од коските и забите. Затоа навистина е важно да се одржува здравјето на паратироидните и тироидната жлезда. Особено треба да повнимаваат
луѓето кои се хранат со претежно рафинирана храна. Целозрнестите житарки (правилно подготвени со натопување),
мешунките, месото, јаткастите плодови - бадеми, кавијарот,
лиснатиот зеленчук, лимонот, артичоката - се намирници богати со магнезиум. Зелката, пак, на пример содржи бор, кој,
пак, го зголемува нивото на естрогените хормони, а тие се
оние кои ги чуваат коските.

негов дефицит. Рибиното масло, жолчката од јајцето, лососот,
харингата, телешкиот црн дроб, спанаќот, репката, морковот,
шампињоните се хранливи намирници богати со витамин Д.
Совет плус

• Ограничете ја употребата на кафето
(до 2 шолји дневно)
• Престанете со употреба на никотинот (докажано е
дека никотинот влијае на производството на естроген)
• Ако постои вишок на телесна маса таа треба да се намали
• Редовна физичката активност која треба да е прилагодена на возраста и кондицијата на пациентот е од големо значење

Витамин Д

Витаминот Д, кој е важен за метаболизмот на калциумот и
фосфорот, човечкиот организам сам го произведува под
дејство на сончевата светлина. Тој е особено важен бидејќи
без него калциумот нема да се апсорбира, односно нема да
помине од цревата во крвотокот, а ако калциумот го нема доволно во циркулацијата, нема да го има и во коските. Но организацијата на животот, која е сè почесто во затворени работни простории и живеалишта, како и одбегнувањето на консумација на маст која е богата со овој витамин придонесува за

ЗА ОДМОР БЕЗ ПРОБЛЕМ - НЕ ОДЕТЕ БЕЗ SINOPEN

protiv ALERGISKI REAKCII NA KO@A i
KASNUVAWE OD INSEKTI.
so SMIRUVA^KO i BRZO DEJSTVO
(5-10 minuti po primenata).

04-15-SIN-01-NO/04-15/04-17

Pred upotreba vnimatelno da se pro~ita upatstvoto! Za indikaciite, rizikot od upotreba i nesakanite dejstva, konsultirajte se so Va{iot lekar ili farmacevt.
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Рецеиши
за здрави коски
Мусли со банана, сончоглед
и манго

Број на порции: 2 • Време потребно за подготовка: 15
минути • Калории: 427 kcal • Протеини: 14 gr • Калциум:
227 mg (27% од дневната препорачана доза)
Потребни состојки:
•
•
•
•
•
•
•

300 грама јогурт
4 лажици овесни снегулки
2 лажици семки од сончоглед
½ зрело манго
1 банана
2 лажици сок од лимон
1 лажица мед

Начин на подготовка:
Прво се печат семките сончоглед, дури не добијат златна
боја. Потоа мангото и бананата се сечат на ситни коцки, се додава сокот од лимон, семките сончоглед и овесните снегулки.
Целата смеса убаво се промешува и на крајот се додава јогуртот. На крај појадокот се декорира со мед.
Уживајте во овој здрав појадок, кој освен што ќе ви овозможи енергија во текот на денот, ќе се грижи и за вашите
коски!

Проја со брокула, печурки и јогурт

Број на порции: 4 • Енергија: 360 kcal • Протеини: 16 gr
Калциум: 441 mg (44% од дневната препорачана доза)
Витамин D: 0.17IU
Потребни состојки:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Голема главица ситно сечкан кромид
4 ситно сечкани стебленца целер
340 грама печурки
60 мл маслиново масло
3 лажици интегрално брашно
240 мл супа
60 мл минерална вода
350 мл јогурт
900 грама брокула
200 грама сирење
Сол и бибер

Начин на подготовка:
Загрејте ја рерната на 170 степени. Во голем сад ставете
го маслото и додадете ги ситно сечканиот кромид и целерот
додека не омекнат. Потоа додадете ги печурките и пржете
уште 5 минути. На крајот посипете интегрално брашно и додадете ја супата да се вари уште 3 минути. Оставете ги состојките да се изладат и додадете млеко, јогурт, сол, бибер,
брокула и ½ сирење. Целата смеса ставете ја во тавчето за
печење. На крај изрендајте го остатокот од сирењето. Печете околу 30 минути.
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Вегетаријанска пита

Број на порции: 12 • Енергија: 332 kcal • Протеини: 13 gr
Калциум: 127 mg (12% од дневната препорачана доза)
Потребни состојки:
•
•
•
•
•
•

2 средни тиквички
4 средни моркови
300 грама сечкана брокула
280 грама сирење
оригано, црн пипер, лук
2 лажици масло

Начин на подготовка:
Оваа пита е многу едноставна за подготовка. Ситно сечканиот зеленчук ставете го во блендер и добијте хомогена
смеса. Намачкајте ја тавата со путер и ставете ја целата смеса. Промешајте ја целата смеса и оставете ја да се пече околу
5 минути. Извадете вегетаријанската пита од рерна и изрендајте сирење врз неа.
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апликации

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

DailyYoga

Endomondo

ShopWell

mySugr

Вежбањето јога повеќе нема
да ви е здодевно. Оваа апликација нуди повеќе од 50
различни видеа со HD резолуција кои може да ги погледнете само со неколку клика. Секоја секвенца има специфичен фокус, од зголемување на флексибилноста до
зајакнување на вашето тело.
Освен видеата, оваа апликација располага и со библиотека во која има видеа со повеќе од 500 јога пози.

Дали ви здодеа секојдневно
да ги правите истите кардио
вежби? Токму од таа причина Endomondoе толку голема мобилна апликација.
Поставете си цел – трчање,
возење велосипед, пешачење... а вашиот виртуелен
тренер ќе ве насочи на правиот пат и ќе ве мотивира.
Одличен мотив да се натпреварувате сами сосебе, а можете да ги повикате и вашите пријатели да ве бодрат.

Можеби се заситивте од
мобилните апликации кои
бројат калории, но, верувајте, ShopWell е сосема поинаква. Оваа персонализирана апликација се разликува
од другите по тоа што прво
ја внесувате вашата висина,
тежина, возраст и на што
сте алергични .... а потоа таа
пресметува за вас која храна
колку калории има и ви препорачува која храна е здрава за вас.

Поголем број од луѓето едноставно не можат да се
сетат што појадувале претходниот ден, но пациентите
со дијабетес не можат да си
го дозволат тоа. Кај нив секој појадок и ужина мора да
бидат точно обмислени за да
можат да го регулираат количеството шеќер во крвта.
Поради комплицираноста на
болеста, не секогаш дијабетичарите можат да запишат
што внесуваат во текот на
денот. Оваа апликација нека
биде вашиот детектив кој ќе
утврди кој вид храна треба
да го консумирате, а што да
намалите.
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ВЕСТИ

дел од ревијалниот натпревар

Работнички - Фенербахче
Клиничката болница „Аџибадем Систина“ беше дел од пријателскиот натпревар кој се одигра помеѓу
кошаркарскиот клуб Работнички и актуелниот европски вицепрвак Фенербахче. Овој натпревар се
одигра по повод 70-годишнината од формирањето на најтрофејниот македонски клуб, Работнички.
Во турската екипата Фенербахче членува и поранешниот репрезентативец Перо Антиќ, кој е еден од
најзаслужните за реализација на овој спектакл. Во преполната сала Борис Трајковски 7000 гледачи
уживаа во ревијалниот натпревар, кој беше празник за љубителите на кошарката.
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Предлог
Масажа

Видови масажи

М

и миофасцијална релаксација

асажата се практикува веќе илјадници години. Постои голем број
на масажи кои со широк спектар
на притисоци, движења и техники влијаат позитивно на телото и
здравјето. Катерина Илиеска, физиотерапевт,
во продолжение ги објаснува најчестите масажи и во кои цели се користат.
Медицинска масажа – Медицинската масажа е
најстара манипулативна техника и во денешно
време е неизбежна во рехабилитацијата, регенерација и ревитализација на телото. Со употреба на различни техники на мекото ткиво како
директен притисок, лизгачки движења (мазнење, триење), фрикција, вибрација или компресија, се постигнуваат корисни перформанси
на целокупниот мускулно – скелетен, циркулаторен, лимфен и нервен систем. Со намалувањето на напнатоста на мускулите се враќа флексибилноста, се редуцираат болките, се стимулира
целокупниот систем за елиминација на штетните материи од организмот, се отстранува стресот. Медицинската масажа е корисна за сите
луѓе без разлика на годините или професијата.
Спортска масажа – Физиотерапевтска техника
која се служи со манипулација на телесните ткива со цел на омекнување на ткивата, опуштање
на мускулите и подобрување на циркулацијата
т.е. отфрлање на млечната киселина од мускулите, а крајната цел е постигнување на длабока деконтракција т.е. опуштање на мускулите,
длабока релаксација и подобрување на циркулацијата. Спортската масажа е развиена како
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припрема на спортистот за оптимален перформанс. Поради регуларните активности и тренинзи, стресот и напнатоста се собира во мускулите, тетивите, лигаментите и зглобовите. Со оваа
масажа физиотерапевтот се фокусира на одредени делови на телото кои премногу се користат
преку репетитивни повторувачки и често агресивни движења поврзани со одреден спорт или
професија. Масажата се работи во комбинација
на истегнување, притисок на т.н. тригер точки,
миофасцијална релаксација и лимфна дренажа.
Помага во превенција на повреди, но и по повреда поради тоа што го намалува заморот на
мускулите, ја подобрува циркулацијата, се подобрува флексибилноста, издржливоста и се воспоставува регенерација на телото.
Лимфна дренажа – Рачната лимфна дренажа е
специфична техника со која се постигнува подобар проток на лимфата а исто така ги канализира сите течности помеѓу ткивата. Преносот
на хранливи материи и одвод на штетни отпадни материи понекогаш поради која било состојба е успорен или болкиран па течноста која
е прочистена во лимфните јазли многу поспоро се враќа во циркулацијата преку лимфните
патишта. Лимфата нема своја пумпа како што е
срцето, таа зависи од внатрешните контракции
на ткивата, како што е пулсирањето на крвните
садови, перисталтиката на цревата, контракции
на мускулатурата. Со лимфната дренажа преку
нежни ритмични движења се стимулира чистење и регенерација на организмот, се намалуваат отоците, се опушта нервниот систем и се

подобрува целокупната состојба на имунолошкиот систем.
Релакс масажа – Целта на оваа масажа е потполно да ве опушти, така што ќе заборавите
дека стресот воопшто постоел. Движењата кои
се изведуваат се бавни и ритмични а притисокот е безболен и пријатен. Со притисокот не се
делува на разбивање на т. н. јазли, туку се стимулира парасимпатикусот во мускулите, кој го
опушта и регенерира телото, се намалува крвниот притисок, додека од друга страна се подобрува работата на лимфниот систем. Исто така
благотворно делува на намалување на болките
и стресот, и истовремено ја подобрува циркулацијата односно ја враќа позитивната енергија.

Техника на миофасцијално
ослободување

„Myo“ е назив за мускул, додека терминот “fascia”
најдобро може да се опише како обвивка на конективното ткиво кое се простира долж целото тело. Фасцијата ги обвива сите мускули, ткива, органи, коски, лигаменти и нерви. Мускулите и фасцијата формираат една целина, работат
заедно и само со нивниот склад функционираат
на правилен и здрав начин. Поради каква било
траума во телото, фасцијата станува нееластична, и притоа таа рестрикција ги затегнува мускулите причинувајќи болка, стрес и ограничено
движење.

Што е Техниката на Миофасцијална релаксација?

Миофасцијалната релаксација е еден вид на медицинска техника која исклучиво можат да ја работат добро обучени физиотерапевти. Тоа е нова
физиотерапевтска метода која е спој на источната и западната традиција а помага кај најразлични патологии при појава на мускулоскелетна
дисфункција. Се поставува баланс на организмот
само со лесен, нежен допир со кој се стимулира мембраната околу мускулите со што телото
се опушта и добива сила да го победи стресот со
кој секојдневно се соочуваме.
Нежното истегнувње на фасцијата (еластичната
обвивка на сите ткива во телото) формира топлина и го зголемува протокот на крвта во третираниот дел што и овозможува на таа стегната
нееласична фасција да се опушти, да се намали
напнатоста и да се врати во номалната состојба, а со тоа да се ослободи потиснатото ткиво
под неа. Тоа предизвикува исцелителни процеси во телото кои доведуваат до намалување или
целосно отфрлување на болките и му овозможува на човекот можност за правилно функционирање. Миофасцијалната релаксација е техника
која подразбира третирање на болката од страна
на самиот терапевт кон телото на клиентот. Се
користат различни видови техники, почнувајќи
од нежни масажи кои се изведуваат со употреба на неколку прсти, до длабоки масажи на ткивото, кои исто така се многу нежни ама многу
ефикасни кај третирањето на различни болки.
Третманите речиси секогаш траат еден час, и се
спроведуваат неколкупати за да има добар оптимален ефект.
Физиотерапевтот се фокусира на повратната информација која ќе ја добие од пациентот. Повратна информација можно е да се добие преку фи-

зичка реакција на пациентот, или преку вербална комуникација. Обично, потребно е неколку
третмани едноподруго за да се отстрани болката. Колку повеќе пациентот бил изложен на
болка толку повеќе третмани ќе бидат потребни. Покрај ослободување на болката, миофасцијалната релаксација помага за правилно држење на телото и ја подобрува флексибилноста
на истото.
Миофасцијалната релаксација, исто така, позитивно делува кај луѓето кои имаат постојани вртоглавици и изнемоштеност, поради тоа што ги
опушта затегнатите мускули, кои, пак, предизвикуваат чувство на изнемоштеност и болка
кај луѓето. Помага и кај болки во грбот и вратот, главоболки, болки во карлица, спортски повреди, хронични болки, повреди на периферни
нерви, хроничен замор, анксиозни и депресивни состојби...
Фасцијата ги потхранува емоциите. Сите знаеме
дека кога сме под стрес се појавуваат големи
напнатости во предел на рамената, вратот, главоболки, болки во желудникот и слично. Сите
тие состојби го потхрануваат стресот. Натрупувањето на стресот може да предизвика појава
на некои состојби, болести... Со третирање на
фасцијата се помага на ослободување на стресот од телото.
Ослободувњетона фасцијата е холистички (длабок) пристап на телото. Тоа значи дека се работи на целото тело, па дури и на емоциите, а не
само на одредени болни делови. Различните техники за опуштање на фасцијата вклучуваат преглед (дијагностицираат проблем и причината за
проблемот) така што самиот тој третман на фасцијата го доведува целото тело во баланс.
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Тема
Кожа

Генитални
брадавици

К

ондиломи се високозаразна полово пренослива
болест што ја предизвикуваат одредени типови на
HPV вирусите (Human Papilloma Virus). Д-р Весна
Пљакоска, дерматовенеролог, објаснува дека HPV
вирусот е причинител на карцином на грлото на
матката кај жени и веднаш по откривањето на вирусот треба
да се започне со лекување. Постојат повеќе од 200 типови
HPV вируси, од кои 4 типа предизвикуваат карцином на грлото на матката, додека повеќе од 30 типови предизвикуваат
појава на генитални брадавици – кондиломи.
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Пренесување на кондиломи

HPV најчесто се пренесуваат по пат на полов однос, но и со директен контакт со заразена кожа и слузокожа. Половите брадавици се добиваат дури и при користење презерватив за заштита. Речиси е невозможно да се биде безбеден од оваа болест, со
оглед на тоа дека вашиот партнер може да биде преносител на
вирусот, дури и ако на себе нема видливи симптоми. Доволен е
само допир со заразена кожа или контакт преку телесни течности за време на сексуален контакт за да се пренесе заразата. Ова
е причината поради што оваа болест стана светска епидемија.

Лекување

Лекување кодиломи подразбира отстранување
кодиломи, што се одвива со голем успех, но не
постои лек кој ќе го отстрани засекогаш HPV вирусот од организмот. Во поголем број на случаите, организмот за одреден временски период ќе
се ослободи од вирусот, односно имунитетот ќе
се избори со негово присуство. Постојат повеќе
методи:
yy отстранување со радиобранови (радиохирургија)
yy криотерапија (смрзнување со течен азот)
yy електрокаутеризација (електрокоагулација)
yy течни креми на база на podofilinили imikvimod
yy хируршко отстранување
yy Во нашата болница овој проблем се решава
со помош на радиофреквентниот ласер Ellman
surgitron dua и eCO2 фракционен ласер.
Статистика

Оваа болест станува пренослива болест број 1 во светот по
број на заразени. Американскиот центар за превенција и контрола на болести (CDC) дава податок дека најмалку 20 милиони луѓе во Америка се заразени со HPV вирусот. Најраспространетите типови на овој вирус имаат за последица или
кондиломи или опасност од карцином на грлото на матката.
Се проценува дека околу 80% од сексуално активното население е заразено со некој од овие типови вирус.

Компликации во бременост

Во најголем дел од случаите кондиломите не делуваат на нормалниот тек на бременоста. Доколку имате кондиломи и останете бремени, треба да го информирате вашиот лекар, бидејќи постои ризик од пренесување на HPV вирусот на вашето новороденче за време на вагиналното породување, поради што можеби ќе се преложи породување со царски рез.

БиоБрен МГН-3

Симптоми

Симптомите на кондиломите се главно мали розови топчести
промени над ткивото на кожата кои изгледаат како брадавици. Симптомите може да отсуствуваат доста долго, понекогаш и со години, но најчесто во наредните 3 – 6 месеци по
ризичниот сексуален контакт ќе се забележат симптомите.
Вообичаено се развиваат кога организмот е најслаб, кога сте
болни или кога недоволно и неквалитетно спиете.
Симптоми кај мажи – мажите најчесто се само преносители, а кога ќе се појават симптомите главно се појавуваат
како брадавици на пенисот во вид на исип како црвени или
розови точки и околу базата (коренот) на пенисот, како и
околу и во аналниот отвор (анус).
Симптоми кај жените – кондиломите кај жените може да
се појават во вид на точкасти промени во пределот на вагината и во внатрешноста на вагината, на срамните усни (големи и мали). Понекогаш се појавуваат и во вагината подлабоко, поради што ПАП тестот е неопходен за жени на сите возрасти, со што би се избегнале сите можни компликации кои
може да се појават доколку болеста не се лекува адекватно.
Дијагноза

Дијагнозата вообичаено се поставува без дополнителни
испитувања при клинички преглед. Понекогаш при отежнатата дијагностика се препорачува биопсија – земање парче
од ткиво со промената структура.

ПРИРОДА И НАУКА ВО ИДЕАЛЕН СПОЈ !!!

ОРИГИНАЛЕН ЈАПОНСКИ ПРОИЗВОД, арабиноксилан комплекс
добиен со разложување на оризови влакна со помош на ензими од
шитаке печурки. Финалниот производ не содржи
печурки - безбеден за луѓе алергични на печурки !
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Квалитетот и ефикасноста на БиоБрен-от е потврдена со
повеќегодишни испитувања на тројца врвни имунолози и направени
повеќе од 50 базични и клинички студии! Ја зголемува активноста
на одбранбените клетки во организмот (Т и Б лимфоцити,
НК клетки, макрофаги и др.) БиоБрен-от е лесно апсорблив,
без ГМО, нетоксичен и погоден за долготрајна употреба

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

contact@natura-plus.net

www.natura-plus.net
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ПатуваМе

Добредојдовте во

Загреб

З

агреб, хрватската престолнина, е прекрасен за посета во секоја годишна доба, но боите на есента му
даваат посебен шмек на овој стар средноевропски
град. Со својата историска традиција, култура и урбанистичко планирање Загреб се наоѓа на важна
раскрсница помеѓу Виена, Будимпешта и Венеција. Загреб
зад себе има богата традиција, а во 1994 година го прослави својот 900. роденден. Културата во овој град е на завидно ниво, а неговите граѓани уживаат во повеќе од 20 театри, концертни сали, околу 60 музеи и уметнички галерии.
Град со околу милион жители, кој успеал да го сочува својот
идентитет, културното и историско наследство. При прошетката низ Загреб ќе уживате и низ многуте зелени паркови,
шеталишта, бројни излетнички места. Токму затоа оваа есен
одиме на прошетка во Загреб!

Паркови

Загреб има 30 паркови кои се протегаат на површина од
околу 400.000 м2. Најрепрезентативен е комплексот паркови во центарот на градот Ленуцијева потковица (исто
така се нарекува и зелена потковица). Во овој комплекс
покрај зелена површина има и 7 плоштади кои сочинуваат
форма на потковица. Импресивна е и ботаничката градина
на Природно-математичкиот факултет во Загреб во која се
изложени 10.000 различни видови растенија. Се протега на
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Загреб зад себе
има богата
традиција, а во
1994 година го
прослави својот
900. роденден.
Град со околу
милион жители,
кој успеал да го
сочува својот
идентитет,
културното
и историско
наследство.

површина од 4,7 хектари и е основана од страна на д-р Антун Хајнц. Доколку сакате да ја посетите оваа убавина, морате да се придржувате на строгите правила, а тоа се: забрането одење по трева, да не се прави врева, забрането е
возење велосипед и берење цвеќиња. Зеленилото и опојниот мирис на цвеќињата се вистинска оаза во центарот на
градот.
Црквата Св. Марко

Црквата Св. Марко спаѓа во редот на најстари архитектурни
споменици во Загреб, еден од симболите на градот, а воедно
е и најстара црква во градот. Изградена е во 13 век, а готските сводови се изградени во 14 век кога црквата го добила својот најзначаен дел – луксузен готски дел во јужниот
дел. На западниот дел се наоѓа најстариот амблем на Загреб
од 1499 година. Црквата е темелно обновена во втората половина на 19 век, од страна на виенските архитекти Фридрих
Шмит и Херман Боле, и повторно реставрирана во првата половина на 20 век.
Хрватски народен театар

Хрватскиот народен театар е уште еден од симболите на градот, кој започнал со работа во 1860 година. Во хрватскиот
народен театар досега настапиле голем број познати оперски пејачи, актери, писатели, диригенти.

При прошетката низ
Загреб ќе уживате и
низ многуте зелени
паркови, шеталишта,
бројни излетнички
места. Токму затоа
оваа есен одиме на
прошетка во Загреб!

Катедрала Успение
на Пресвета Богородица

Катедралата во Загреб, Успение на Пресвета Богородица е
најголемиот и наjмонументален сакрален објект во Хрватска и еден од највредните споменици на хрватското културно наследство. Изградена е во нео готски стил. Катедралата е широка 77 и долга 46 метри. Има две кули (камбанарија) –Северна кула со висина од 104 метри, а на југ од 105
метри. Внатрешната површина е 1617 м2 и може да прими
5000 луѓе. Интересен податок е што црквата првично била
изградена од варовник, порозна карпа позната како бизек,
бидејќи овој камен се добива од каменоломот близу Загреб.
За време на реновирањето, наместо бизек се користи тавертин, камен што е донесен од околината на Рим и е многу посилен и поцврст, а многу сличен во изглед на оригиналот.

национален парк
„Плитвички Езера“

Најголемата туристичка атракција во Хрватска се
наоѓа на само 140 километри од Загреб, националниот парк „Плитвички Езера“. Природна убавина и
пејзажи кое ќе ви го одземат здивот, така посетителите го опишуваат најстариот и најголем национален парк во Југоисточна Европа, Плитвички Езера. Изобилува со многу водопади, 16 езера, шуми и
различни видови животни.
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Парфеми
по нота

за неа...

4.

2.
1.

3.

1.
3.

AMOUАGE
Dia Woman
edp 50ml
Цена: 13330 ден
За луксузен ден, Amouge Dia Woman e парфем кој
што е енергичен и софистициран. Цветни топ ноти:
циклама, артемизија, лист од љубичица, бергамонт,
жалфија, смоква.
NINA RICCI
Luna
edt 30/50/80ml
Цена: 2500/3690/4470 ден

2.

VERSACE
Eros Pour Femme
edt 30/50/100ml
Цена: 3180/4280/5520 ден
Versace Eros Pour Femme ја отсликува исконската моќ на
жената заробена во блескавa, сензуална есенција. Тоа е
мирис на сила, индивидуалност и заведување, креиран
од уметничкиот директор Донатела Версаче. Eros pour
Femme edt е нова сензуална и неодолива свежина базирана
на комбинација од ноти на фини цитрусни овошја, како
сицилијански лимон и мандарина и јасни овошни тонови,
како малина и бела рибизла.

4.

Luna е новиот мирис од куќата Nina Ricci, кој го
проширува светот на фантазиите. Luna всушност е
моќната и мистериозна пријателка на модерната
и романтична принцеза Nina. Nina претставува
светликаво, ведра цветно-овошна композиција,
додека Luna е храбра, интензивна и мистериозна.
Засладено дрвенесто-цветната композиција
започнува со ноти од диви бобинки и сензуален цвет
од портокал. Срцевите ноти се комбинација од слатка
карамела, сандалово дрво и ванила од Мадагаскар.

KENZO
Jeu D’Amour L’Elixir
edp 30/50/75ml
Цена: 3600/5020/6950 ден
Kenzo Jeu D’Amour L’Elixir претставува нова, посензуална,
потопла и подлабока интерпретација од класичниот Jeu
D’Amour edp. Почетните ноти се капина и мандарина,
во средните ноти се тубероза и јасмин, додека базата ја
заокружува целата оваа композиција со ноти од рум, ванила,
пачули, карамела и сандалово дрво.

за него...

4.

3.

1.
2.

1.
3.

AMOUАGE
Dia Man
edp 50ml
Цена: 12400 ден
Amouge Dia Man претставува елегантен парфем,
со суптилни дрвенести ноти кои ја истакнуваат
индивидуалноста. Дрвенести топ ноти : темјан,
кардамон, лабданум (смола), цитрус .

VERSACE
Eros
edt 30/50/100ml
Цена: 2850/3720/4860 ден.
Овој парфем e наменет за мажот кој е свој господар, тој
е херој - човек кој ги брани своите идеи и цели. Целта
на овој свеж, дрвенест и благо ориентален парфем е
да се открие скриената страст и да се нагласи желбата.
Инспириран е и длабоко поврзан со грчката митологија.
Парфемот содржи масло од нане комбиниран со зелено
јаболко и лимон од Италија. Tоплината ја дава тонка
зрното од Венецуела, а базните ноти се ванила од
Мадагаскар, ветивер, дабов мов и кедар.

2.

VALENTINO
Uomo Intense
edp 50/100ml
Цена: 4320/5910 ден

4.

Valentino Uomo Intense е новото издание на
младиот италијански наследник со безвременска
елеганција. Valentino Uomo Intense е уште
поинтензивна, похаризматична и мажествена
варијанта. Топ нотите содржат масло од мускантна
жалфија и свежа мандарина. Срцевите ноти
вклучуваат елеганција од absolute ирис и бобтонк,
заокружени со базата од црна кожа и ванила.

KENZO
Pour Homme
edt 30/50/100ml
Цена: 2550/3570/4990 ден
Kenzo Pour Homme е првиот успешен обид да се
вметне морската нота во парфем. Тојпретставува
дрвенесто морски парфем за авантуристички и
елегантен маж. Почетните морски ноти преминуваат
во сончеви ноти од жалфија и зачини како: морско
оревче и каранфилче кои се надополнети со базата
од дрвени ноти од: ветивер и сандалово дрво.

BRIEF
SUMMARY

The Brain Anatomy

The brain weighs up to three kilograms and
controls almost everything we do. It contains billions of nerve cells arranged into
groups to coordinate thinking, emotions,
behavior, movement and feelings. Each
part of the brain is responsible for a specific function and controls everything - fromheart rate to mood.

Brain tumor
symptoms

Brain tumor is a mass of abnormal
cells which spread and grow in the
brain. Some are benign, others are
malignant. The tumor can begin to
evolve in the brain or spread from
the brain to other parts of the body
(brain metastases). Each tumor
develops differently and the manifesting symptoms depend on the
pressure generated by its growth or
the place where it grows. Dr. Jovica Ugrinovski, a Neurosurgeon, explains symptoms that the brain tumor manifests.

Stroke is the 5th leading cause of
death, resulting in one death in every
4 minutes. It occurs when blood supply to the brain is not provided due to
blockage or rupture of blood vessels.
Stroke is a medical emergency for
which a timely treatment is necessary.
Dr. Milcho Demerdziev, Neurologist and
Professor Dr. Kiril Lozanche, Neurosurgeon, talk about stroke identificationand treatment.

I climbed Mount
Kilimanjaro nine
months after my
treatment

Traumatic brain
injuries

Brain injuries occur as a consequence of external mechanical forces. It is usually a matter of a hit to the head or the
body, or a physical object which
penetrates the skull and causes
traumatic brain injuries (glass,
stone, bullet). Head and brain
injurie scan be minor or severe.
According to Neurosurgeon Dr.
Luljzim Agai, minor brain injuries can cause temporary disruption of brain cells, while severe injuries can lead to damage to the brain tissue itself, as
well as to bleeding and physical
brain damages - conditions that
can lead to more serious complications or death.

86 •

Stroke

Plus • Број 23

I was a patient who could not move,
but 9 months after being discharged
from the hospital I climbed Mount
Kilimanjaro, 5895 meters above sea
level.
The treatment I received at Acibadem
Sistina was remarkable - 24 hours a
day of maximum commitment.
From the first hospital day until the day of discharge, Dr. Tatjana
Chepreganova Changovska took very
good care of me.
I am infinitely grateful to your
hospital

Purulent inflammation of the pleura
Be careful, each heart
attack is different

Like any other muscle in the body, the
heart needs a constant supply of oxygen and nutrients. The heart muscle is
supplied with oxygenated (oxygen-rich)
blood by two large branching coronary arteries. If one of these arteries or branches shrink or is blocked, then one part of
the heart has reduced oxygen supply or
none at all, which is a condition called
“cardiac ischemia”. According to Dr. Dimitar Dushkoski, an Internist, if this condition lasts for a longer period of time, the
heart “starves” and its tissue dies.

Pleural effusion is an abnormal collection of fluid in the pleural cavity (the space
between the lung and the thoracic wall). Various medical conditions could be the
cause of pleural effusion. “It occurs as a complication of inadequately treated respiratory infection and often occurs in young and healthy population. In one of its
stages, the pleural fluid can develop purulent features. Flu patients who do not restand carry out their regular activities provide the ideal scenario for pleural reaction
complication. Pleural effusion is quite common, but if diagnosed on time it can be
cured,” explains Dr. Dragan Smilevski, a Thoracic Surgeon.

Radioiodine therapy

Radioiodine therapy is a procedure for
treatment of certain thyroid gland diseases with radioactive iodine I-131.
Dr. Liljana Muratovska, a Nuclear Medicine specialist, explains treatment
with radioactive iodine I131 as a nuclear medical procedure for treatment
of hyperactive thyroid and of condition after the surgery of certain thyroid cancertypes.

Most common diseases
of the testicles
Aortic stenosis

The aorta is the main artery to carry
blood directly from the heart. When the
heart pumps out the blood, the valve
located at the front of the aorta allows
the blood to flow in one direction from
the heart to the artery. Over time, due to
degenerative changes, the mechanical
valve functions can be affected. In cases
of aortic stenosis, the valve can be narrowed and not fully opened. Prof. Dr. Salis Tager, a Cardiac Surgeon, explains that
statistically, aortic stenosis occurs more
frequently in men than in women.

Testicles are among the most sensitive parts of the male body and therefore
should be carefully “handled”. Men usually
find it problematic to speak about this and
because of the specificity of the region and
the organ, they notice change too late, do
not self-examine and tend to neglect visits to the Urologist. If you experience testicular pain or a lump, you must seek advice
from an Urologist. Even though testicular
diseases are rare, they can cause infertility
and even be life-threatening. Dr. Aleksandar Mickovski, Surgeon Urologist, explainsthe risk factors, how to recognize the diseases and when to seek medical help.
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Myomectomy

Myomectomy is the surgical removal of
benign tumors from the uterus without
damaging the surrounding healthy tissue.
The removal enables the properfunction
of the uterus and maintains the possibility of becoming pregnant. According to Dr.
Jovan Kostadinov, an Obstetrician Gynecologist, this intervention increases the
possibility of pregnancy in most patients.

When is surgical
treatment for
rheumatoid arthritis
required?

In rheumatoid arthritis, the progress of
the disease can be minimized with medicamentous therapy. Surgery is indicated for patients with severe damage of
joints. According to Dr. Dragan Hristov, an
Orthopedic Surgeon, biological surgeries
of the bones and the soft tissues are usually performed.

HSG - Fertility test

Hysterosalpingography or HSG is an important diagnostic procedure for determining the
fertility in women. According to Dr. Mihailo Popovik, a Gynecologist Obstetrician, it is performed by an X-ray examination, which visualize the inside of the uterus and fallopian
tubes. It is commonly recommended for women who experience difficulties in becoming
pregnant.
Pregnancy and
ovulation

The majority of pregnant women do
not know the exact date when they became pregnant. Gynecologists consider
the first day of the last menstrual period
as the beginning of the pregnancy. This
term is about 2 weeks prior to conception actually occuring. Ovulation is one
of the most important processes each
woman should know about, since it is
a significant factor for pregnancy or for
avoiding unwanted pregnancy. Dr. Jordancho Ivanov, an Obstetrician Gynecologist, answers all questions including
those on ovulation occurrence, the right
time to get pregnant and fertile days.

High risk pregnancy what to expect

You have a“high risk” pregnancy. Even
though this sounds scary, take a deep
breath, there is no reason to panic. According to Dr. Slobodan Drakulevski, an
Obstetrician Gynecologist, the term “high
risk” pregnancy means you have the potential to develop problems during pregnancy. Most of pregnant women at high
risk, do have normal pregnancies and
give birth to healthy babies.
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Ear infections in
children

You have certainly wondered why
ear infection is such a common
problem in children. Research
shows that by the age of 12
months, 70% of children have at
least one episode of ear infection.
Prim. Dr. Borislav Gogushevski, explained that even though immunity in children develops as they
grow up to the age of 3, nearly
half of all children have three or
more episodes of ear infections.

Magnetic resonance
imaging of breasts

MRI is a method that does not use ionizing radiation. It is a method which uses
magnetic field in the image creation process assisted by certain radio frequency
signals responsive to hydrogen atoms
(the human body is made of 70% water,
which is made of 70% hydrogen atoms).
In the process of imaging, complex mathematical formulae and complex physical
concepts are used.

Nutrition and
osteoporosis

Osteoporosis is a bone disease that reduces the density and the quality of bone
tissue. It is thought that several risk factors impact the occurrence of osteopenia and osteoporosis, but some of them
can not be treated. Regardless the type
of osteoporosis (primary or secondary),
Dr. Aleksandra Hadzi Dimova, a Nutritionist, points out that a healthy lifestyle involving proper nutrition for the bone stogether with the maintenance of optimal
body weight, combined with physical activity are the most important step in the
fight against osteoporosis.

Genital warts

Warts are a highly contagious sexually
transmitted disease caused by certain
types of HPV viruses (Human Papilloma Virus). Dr Vesna Pljakoska, a Dermatovenerologist, explains that HPV
viruses cause cervical cancer in women and that treatment should be initiated immediately after its detection.

Fast, safe and
modern medical
transportation

Patients in need of transportation, regardless of their age, have specific needs
that require special supervision. It is for
such reasons that the medical transport
at Acibadem Sistina provides complete
service and professional teams for each
patient. Dr. Ivica Dimitrov, an Anesthesiologist, explains the five reasons why you
should choose medical transport from
Acibadem Sistina.
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ИМА МОМЕНТИ...
за кои вреди да се бориме

Моќната и прецизна радиохирургија
во „Аџибадем Систина“ со висок успех
ги третира туморите во мозок.

ЦЕНТАР ЗА ОНКОЛОГИЈА И РАДИОТЕРАПИЈА

