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МИГРЕНАТА

ЕДИТОРИЈАЛ

Предизвиците на сегашната ера како резултат на незапирливо
грабање по патот на напредокот наметнуваат императиви незамисливи за само десетина години наназад. Актуелните проблеми со влошувањето на демографската криза и значителниот пораст на паровите
со неплодност водат до зголемена потреба од ефективни високо технолошки решенија, какви што претставуваат асистираните репродуктивни техники и технологии. Исто така севкупните општествени промени бараат сосема поинаква структура во здравствените организации како неопходна компонента за нивниот иден опстанок.
Следејќи ја идејата и филозофијата на континуирано подобрување, од самите почетоци Клиничката болница „Аџибадем Систина“
креира процес на работа кој влијае и гарантира задоволство на пациентите, задоволство на другите групи на интерес и долговечност на
организацијата.
Затоа примарен интерес на целокупниот персонал кој е вклучен
во дејноста и е есенцијален во нејзиното спроведување, визии и остварување е идентификацијата на пациентите, нивните потреби и очекувања. Низ годините успеавме да етаблираме успешен систем за нивна повратна информација, одредување на индикаторите на развој, ме-

рење и мониторинг на процесот и врз база на тоа спроведување на
ефективен менаџмент кој ги интегрира систематскиот и оперативниот
пристап во квалитетно спроведување на асистираните репродуктивни
техники/технологии и ИВФ дејноста.
Како лидер од областа на хуманата репродукција во Република Македонија и регионот, следејќи ги најновите сознанија, истражувања, научни методи, техники и технологии на светско ниво, Центарот
за асистирана репродукција во „Аџибадем Систина“ континуирано ги
воведува сите современи новитети со кои значително се зголемува
процентот на успешност при постапките за биомедицинско потпомогнато оплодување.
Постојат малку работи што можат да предизвикаат повеќе емоционало страдање и болка од неплодноста. Затоа почитувани пациенти, професионалниот тим од Центарот за асистирана репродукција
со етаблираниот принцип на работа, униформиран и хармонизиран со
најновите меѓународни стандарди, секојдневно се труди да ги оствари
вашите желби за потомство и среќен семеен живот.
Д-р мед сци Митко Ивановски
Гинеколог, акушер
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Voluson Series
flexibility, efficiency and productivity

НЕПЛОДНОСТ кај жената
ризик фактори и причини
Денес се смета дека можеме да се сомневаме на неплодност и дека двојката треба да почне со
испитувања и лекување, ако покрај редовни полови односи и без употреба на контрацепциски средства не дојде до бременост во периодот од 18 месеци. Кај мажите и жените во позрела возраст
испитувањето почнува веќе по шест месеци. Оптимален број на сексуални односи е четири неделно, а бројот на концепции опаѓа над шест и под три неделно. Кај 85% од двојките до оплодување доаѓа во текот на една година, а кај околу 10% двојки нема бременост ни по три години, објаснува д-р
Митко Ивановски, специјалист гинеколог акушер.

10-16%

Инциденцата на
инфертилитетот
во светот.

Се смета дека во Р Македонија инциденцата
на инфертилитетот е поголема од 16%,
односно дека секој шести пар има проблеми
со плодноста. Кај нас посебен проблем
претставува: мултифакторијалниот
инфертилитет, зголемената инциденца
на секундарен инфертилитет и високата
инциденца на машкиот стерилитет.

40%

40% причината е кај мажот, приближно ист дел
отпаѓа на жената, а кај околу 20% од случаите
репродуктивните проблеми се општи, со нарушувања
на нормалната состојба и кај двата партнера.
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40%

20%

најчести ризични фактори за неплодност кај жената
Со возраста се намалува како квантитетот
така и квалитетот на јајце клетките кои често
делуваат на квалитетот на ембрионите. Според
статистичките показатели, можноста за
забременување од 35-40 години се редуцира до 33%,
а по 40 години индексот на фертилноста опаѓа
до 87 %. На возраст над 44-години можноста за
забременување со помош на ИВФ опаѓа под 2%. Околу
90% од јајце клетките кај жените над 40-годишна
возраст генерално се абнормални. Стапката на
абортуси на возраст над 40 години е поголема од
33%. Или статистички инциденцата на абнормални
бремености кај жените на возраст над 40 години е
1/38. Со возраста исто така се зголемува ризикот од
хромозомски/генетски малформации
кај потомството, како и стапката
на спонтани абортуси.

Зголемената телесна тежина над
нормалната е актуелен проблем пред
сè во модерните индустријализирани
земји, како резултат на новите
животни навики и стилови на
исхрана и живеење кој покрај бројните
надодадени болести
делува и на намалување
на плодноста кај парот.

Жените кои се склони кон интензивни,
ригорозни секојдневни вежби можат да
имаат проблеми со овулацијата и
менструалниот циклус.
Промискулитетот и практицирањето односи
без заштита доведува до зачестена појава на
сексуално преносливи болести, кои како последица
предизвикуваат неплодност. Како најчест пример
е инфекцијата со хламидија која може да доведе до
воспаление и оштетување на јајцеводите
со секундарен инфертилитет.
Карциномот пред сè на гениталниот тракт
или на органите кои се анатомски во близина
на гениталниот тракт и неговиот третман
(оперативен, со следователна зрачна
и хемиотерапија) може да предизвика
неплодност.

Пушењето цигари и уживањето во алкохол
и дроги сигнификантно го зголемува ризикот од
неплодност како кај жените така и кај мажите.
Исто така, пушењето цигари го намалува ефектот
на третманот на инфертилитетот.

Нарушена – недоволна исхрана (анорексија или
булимија), како и практицирањето на ригорозни
диети може да доведе до проблеми
со фертилноста кај жената.

Ако е жената веган, тогаш мора да се осигура
дека преку храната што ја консумира има
задоволителен внес пред сè на железо,
фолна киселина, цинк и витамин B 12, инаку се
зголемува можноста за неплодност.

Нарушена функција на тиреоидната жлезда (хипотиреоидизам или
хипертиреиодизам).

Зрачната терапијата и
хемотерапијата се генератори на
инфертилитет кај жените пред сè
преку оштетување на функцијата на
јајчниците.

Хроничната експозиција на пестициди,
хербициди, тешки метали и сл. често асоцира со
проблеми со инфертилитетот како кај жената
така и кај мажот. Исто така, хроничното
консумирање на одредени медикаменти може да
ја намали фертилноста кај жените (на пример,
нестероидните антиинфламаторни лекови како
ибупрофен и сл.).

Медицински состојби кои се поврзани со одложен
пубертет и/или отсуство на менструација
како што се: шеќерна болест, болести на
гатроинтестиналниот тракт, Кушингов синдром,
болести на бубрезите и надбубрежната жлезда
итн. Исто така, генетските и хромозомските
абнормалности најчесто асоцираат со намалена
фертилност кај жената.

13

Кои се најчестите причини за неплодност кај жената?
Изостанок на овулација – најчесто се регистрира
кај жени со потврдени хормонални нарушувања/
дисбаланс, како што е синдромот на полицистични
јајчници или кај случаевите со зголемено лачење
пролактин - хиперпролактинемија. Други причини
се најчесто претерано физичко оптоварување ригорозно вежбање, нарушена исхрана, повреди
или тумори на јајчниците... Ако изостанокот на
овулацијата е единствена причина за неплодност
кај жената, има голема шанса по елиминирање на
примарните причини и по потреба стимулација на
оваријалната функција со помош на медикаменти да
се постигне овулација и бременост.

Абнормалности на грлото на матката или
матката/ утерус. Најчести причини од страна
на грлото на матката се хронични инфекции цервицитис или функционални промени кои пред
сè се манифестираат преку намален квалитет на
цервикалната слузница. Тоа е најчесто последица
на интервенции и оперативни зафати на грлото
на матката како што се поопсежни каутеризации,
високи/ длабоки конизации или ампутации најчесто
како последица на третманите на преканцерозните
и канцерозните промени на грлото на матката.
Некои атипични положби на матката (ретроверзија)
играат улога во неплодноста.

Вродените аномалии на развојот на матката
(еднорога матка, дворога матка, вродени прегради
на матката и сл. ) сè почесто се потенцираат како
причина за инфертилитет кај жената. Исто така,
присуството на синехии/израстоци во кавумот на
матката како резултат на воспалителни процеси
или поагресивни интервенции (на пример абортус)
е причина за неплодност. Исто така, треба да се
споменат полипите на ендометриум или миомите
на матката како причини за инфертилитет. За
среќа, сите претходно наброени во најголем број на
случаите успешно се решаваат хируршки.
За среќа, најголем број од опишаните причини за
неплодност кои можат да се лекуваат (хируршки
или со медикаменти) и со примена на модерните
асистирани репродуктивни технологии за да се дојде
до посакуваната бременост.
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Тубарен фактор на инфертилитет, којшто е
најчесто резултат на воспалителни процеси на
тубите/јајцеводите, најчесто како резултат на
сексуално преносливи болести, ендометриоза и /
или атхезии. Многу често тубарниот фактор е
последица од абортуси.
Ендометриоза - која се манифестира кога
ендометријалното ткиво се имплантира и расте
надвор од матката, со најчеста афекција на
функцијата на јајчниците (преку создавање на т.
н. чоколадни цисти), матката (аденомиоза) и/ или
јајцеводите (воспаление, израстоци и нарушена
функција). Во зависност од случај до случај,
третманот е хируршки, со медикаменти или
комбиниран.
Примарна оваријална инсуфициенција или
предвремено губење на оваријалната функција
(пред 40-годишна возраст). Најчесто причините
се непознати, а состојби кои асоцираат со
предвремената менопауза се фамилијарната генеза,
болести на имунолошкиот систем, радијација или
хемотерапија, стрес, цигари, дроги итн.
Како идиопатски стерилитет (неплодност) се
означува оној облик на неплодност за кој не може
да се најдат /откријат реални причини. Според
податоците од литературата, идиопатската
неплодност се јавува кај 10-15% од двојките.
Кај ваквиот тип неплодност испитувањата
на анатомската градба и функционалните
тестови не покажуваат отстапување ниту кај
мажот, ниту кај жената (нормален спермограм и
посткоитален тест, отсуство на антиспермални
антитела, нормална матка и јајцеводи, нормална
функција на јајчниците проценета преку мерење на
базалната температура, одредување на нивото на
хормоните во серумот, отсуство на инфекции...).
Според статистичките показатели, двојките со
идиопатски стерилитет имаат 40-89 % шанси за
забременување во тригодишен период. Возраста
на жената и подолгиот период на неплодност
се факторите кои ги намалуваат шансите за
спонтана бременост кај овие двојки.

д-р Митко Ивановски,
специјалист гинеколог акушер

Маслото од семки од грејпфрут го става имунитот во “петта
брзина“ и затоа во Америка го нарекуваат “вакцина за имунитет“. Се добива со метод на ладна екстракција од семките и
пулпата на грејпфрутот (Citrus Paradisi) и претставува соединение богато со антиоксиданси, кое може да се користи за лекување различни состојби. Ова масло, со својата пријатна арома
и вкус, е познат природен имунолошки засилувач што поддржува и различни метаболички функции. Првата документирана медицинска употреба на маслото од семки од грејпрфут се
среќава уште во далечната 1972 година, и оттогаш па сè до
денес се зголемува неговата популарност како една од најкорисните состојки за човековото здравје. Маслото од семки од
грејпфрут ги подобрува функциите на имуниот систем и помага
при детоксикација на организмот. Ја подобрува ресорпцијата и
искористувањето на витамините во организмот, ги неутрализира слободните радикали и на тој начин делува антиоксидативно. Ова масло е ефикасно во заштитата на организамот од
штетите што ги предизвикуваат оксидантите, како стареење,
дегенерација на клетките и мускулите, губење на видот и слухот, ментално и физичко забавување, нервни растројства итн.
БАКТЕРИЦИДНО И БАКТЕРИОСТАТСКО
ДЕЈСТВО

Помага да се подигне нивото на pH на крвта и на тој начин
го алкализира организмот, што е од особена важност при болести предизвикани од микроорганизми како што се вируси
и бактерии, кои не можат да преживеат во алкална средина.
Голем број на дегенеративни болести кај човекот се поврзани
со киселото pH ниво.
Поради активните супстанци што ги содржи маслото од
семки од грејпфрут, како што се флавоноидите и полифенолите, делува бактерицидно и бактериостатски на повеќе од
800 видови на бактерии, 100 видови на габи и голем број на
вируси.
Активните состојки на маслото од семки од грејпфрут делуваат на бактериите така што ја уништуваат нивната клеточна
мембрана (бактерицидно дејство), а кај одредени бактерии го
намалуваат нивното размножување (бактериостатски).
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Маслото од семки од грејпфрут докажано делува ефикасно
при воспаленија на мочниот меур и уринарните патишта предизвикани од бактеријата Escherichia Coli, посебно при случаи
на резистентност на конвенционални антибиотици.
Маслото од семки од грејпфрут е најмоќниот природен антибиотик кој докажано уништува широк спектар на
грам-позитивни и грам-негативни микроорганизми (вируси, бактерии и габи), вклучувајќи: Shigella, Staphylococcus,
Pseudomonas Aeruginosa, Giardia Lamblia, Streptococcus
Pneumonia, Haemophilus Influenzae, Mycobacterium Species,
Campylobacter, Candida Albicans, Escherichia Coli, Salmonella,
Klebsiella, Proteus, Vibio Cholerae, Chlamydia Trachomatis,
Trichomonas Vaginalis, Legionella Pneumophila, Helicobacter
Pylori, Herpes Simplex 1, Influenza A2.
АНТИОКСИДАТИВЕН ЕФЕКТ

Најважната состојка на маслото од семки од грејпфрут се
биофлавоноидите, кои директно делуваат на зајакнување
и поддршка на имунолошкиот систем на организамот. Исто
така, содржи голем број на други материи кои влијаат на човековото здравје, вклучувајќи стероли, токофероли, лимонска киселина и минерали. Ова масло е одличен извор на витамин Ц, калиум и пектин, и од тие причини има моќни антиоксидативни ефекти врз организмот во целост.
Својствата на маслото од семки од грејпфрут како диуретик
придонесуваат со негово користење да се исфрлат вишокот
на течности од организмот, вишокот на масти, уринарната киселина и други токсини, што влијае на намалување на крвниот притисок и одржување на здрвјето на срцето.
Маслото од семки од грејпфрут е ефикасно средство за разградување на масните наслаги и целулитот. Токсините кои се
задржуваат во телото и задржувањето на течностите во организамот создаваат целулит во масните клетки. Кога токсините не се чистат од телото, тие се акумулираат во клетките.
Ова масло делува како диуретик и ги подобрува функциите на
лимфниот систем, кој е важен дел за отстранување на токсините во телото. Помага за отстранување на вишокот на масни
наслаги и на слободните радикали кои го создаваат целулитот.

ТЕМА
ИВФ

СÈ ШТО ТРЕБА ДА ЗНАЕТЕ ЗА

СПЕРМАТОЗОИДИТЕ
А

ко е доволен само еден сперматозоид и една јајце клетка за да се создаде бебе, зошто тогаш мажите произведуваат толку многу сперма? И кое количество сперма се смета за нормално?
Колку долго опстојуваат сперматозоидите? Дали мажот со текот на годините може да престане со производство на сперма? Што треба да направите за да го зголемиле квалитетот на сперматозоидите? Ова се најчесто поставуваните прашања кои го „мачат“ посилниот пол.
Затоа д-р Александар Мицковски, хирург уролог, во овој
број ви ги открива сите дилеми околу сперматозоидите.
Колку долго живеат
сперматозоидите?

Одговорот на ова прашање зависи од голем број фактори,
од кои најважно е местото каде што се наоѓа сперма. На сува
површина, како на пример облека или постелнина, сперматозоидите умираат кога семето ќе се исуши. Во вода, како
што е топла бања или топла када, сперматозоидите, најверојатно, ќе живеат подолго бидејќи се способни да опстојуваат во топли, влажни средини. Сепак, шансите дека сперматозоидот во када полна со вода ќе го најде патот до жената
и ќе се спои со јајце клетка се многу мали. Во телото на жената, пак, сперматозоидите можат да живеат и до пет дена.
Ако имате незаштитени сексуални односи со вашиот партнер, постои можност за забременување и по неколку дена.

Колку сперма е потребно за да се
постигне бременост?

За да се постигне бременост доволно е јајце клетката да
се оплоди со еден сперматозоид. Просечната ејакулација
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(според СЗО) содржи до 120 милиони сперматозоиди. Според Светската здравствена организација, мажи кои имаат
помалку од 40 милиони сперматозоиди на милилитар сперма
се ризични да имаат проблеми со плодноста.
како да се подобри
здравјето на спермата?

Многу од работите кои ги правите да го одржите своето
здравје во добра состојба се добри и за здрава сперма. Тие
вклучуваат:
yy Откажување од пушењето цигари и дроги, како и консумирање стероиди
yy Избегнување на изложеност на зрачење, токсини, како
што се пестицидите и тешките метали
yy Ограничување во внесот на алкохол
yy Јадење здрава храна и одржување здрава тежина
yy Внимавајте на скротумот (мадно ќесе) бидејќи топлината
го забавува производството на сперма. Избегнувајте топли бањи и топли кади, носете боксерки наместо тесна и
прилепена долна облека, избегнувајте и тесни панталони.
yy Кај мали деца, тестисите да се спуштат најдоцна
до втората година

Спермограм

Испитувањето на спермата е еден од најважните и основни методи за одредување на функцијата на тестисите. Спермограм е тест со кој се одредува плодноста кај мажот

преку проверка на квалитетот и квантитетот на спермата. Поради честите варијации на резултатите од спермо-

грамот, се препорачуваат две едноподруго анализи во рок
од 45 дена. Се смета дека постои висока оплодна моќ кога
бројот на сперматозоиди е до 185 милиони на милилитар.
Исто така, се претпоставува дека плодноста е намалена ако
има помалку од 20 милиони активни сперматозоиди на милилитар. При тоа треба да бидат брзо подвижни барем 25%
од сперматозоидите, при што е важно да се движат прогресивно, а не во место. Сперматозоидите стануваат подвижни дури по ејакулацијата. Во гениталниот тракт на жената
сперматозоидите се подвижни 48 до 72 часа по ејакулацијата движејќи се со брзина од 0,5 до 3 мм во минута. Вкупната
должина на човечкиот сперматозоид изнесува 0,05 мм.

Околу 1/10 отпаѓа на главата, исто толку на средниот дел,
а остатокот е опашката.
Со помош на спермограмот се одредува и концентрацијата
на спермата, нивната подвижност (се смета дека по еден час
најмалку 25% од сперматозоидите треба да се подвижни),
големината, обликот и изгледот.
Дали возраста ВЛИЈАЕ НА
плодноста?

За разлика од жените, чија плодност завршува во менопаузата, мажите продолжуваат да бидат плодни. Иако производството на сперма се намалува со возраста, тие продолжуваат
да ja произведуваат.

само еден СПЕРМАТОЗОИД за да се направи бебе

За да се оплоди јајце клетката сперматозоидот мора да патува од вагината до јајцеводите и при овој напорен и тежок пат мора да се бори да преживее. Дел од нив преживуваат, дел не. Јајце клетката е покриена со дебел слој што го отежнува пробивањето на сперматозоидот. Експертите веруваат дека овој процес
е начин да им се дозволи само на најздравите и најсилни сперматозоиди да ја оплодат јајце клетката. На
тој начин се обезбедуваат најдобри шанси за да се роди здраво бебе.

ТЕМА

ИВФ

Најчесто поставувани

ПРАШАЊА ЗА

IVF
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Пациентите кои размислуваат за ин витро оплодување, имаат безброј прашања и дилеми околу постапката и од тоа
што да очекуваат. Д-р Михаило Поповиќ, гинеколог акушер,
во овој број одговара на најчестите прашања во врска со
третманот.
Што претставува ИВФ?

Тоа е постапка во која јајце клетката се оплодува (фертилизира) со сперматозоидот надвор од телото на жената во
лабораториски (ин витро) услови. ИВФ е метод на избор при
болест на јајцеводите, како и при значајно намален број или
лош квалитет на сперматозоидите во семената течност. Истата се применува и кога се работи за донација на јајце клетки или сперматозоиди. ИВФ се применува кога останатите
другите методи за забременување на жената се исцрпени.
Дали има ограничувања за
време на ИВФ циклус?

Ограничувања има, но повеќето се однесуваат на
некои животни навики:
• Цигари: Hајдобро е да прекинете со пушењето
најмалку 3 месеци пред да почнете со ИВФ циклус. Бројни студии покажале дека пушењето
за време на бременоста резултира со раѓање на
бебе со мала родилна тежина.
• Алкохол: Алкохолот и дрогата треба да се избегнуваат за време на бременост и третманот за
неплодност.
• Лекови: Ако земате други лекови ве молиме известете го вашиот лекар.
За време на ИВФ циклус може да бидете емоционално нестабилни, да чувствувате страв и да бидете
под стрес. Побарајте поддршка од вашиот партнер и
најблиските. Избегнувајте тешки вежби, како што се
аеробик, џогирање, кревање тешки предмети.

Колку време е потребно за
пронаоѓање и земање на јајце
клетка?

Процесот на пребарување на јајце клетки е прилично брза
постапка. Времетраењето зависи од тоа колку фоликули има
жената и каква е достапноста на јајчниците. Достапноста
значи колку лесно може да се дојде до јајчниците со ултразвучна сонда, без разлика дали тие имаат тенденција да се
движат подалеку од сондата. Обично процесот трае од 2030 минути.
Дали е болна постапката?

Оваа постапка се изведува со анестезија, додека пациентката спие. Предноста е што нема да чувствувате никаква болка или стрес, ниту, пак, ќе се сеќавате на постапката.

Како несакан ефект по будење од анестезијата може само
да биде благо гадење и повраќање.
Дали оваа процедура ќе ги оштети
јајчниците?

Без страв, нема да ги оштети вашите јајчници. Постојат
многу жени кои досега ја извршиле оваа процедура. Јајчниците и во иднина ќе бидат одговорни за стимулација на производство на нови јајце клетки и вие можете да реализирате
бременост во иднина.
Дали по пронаоѓање на јајце
клетката ќе крварам?

Вагинално крварење не е невообичаено по пронаоѓање
јајце клетка. Најчесто ова крвавење е заради иглата со која
е пунктирано во вагиналниот ѕид. Најчесто крварењето трае
многу кратко и не е обилно.
Дали е нормално да се добие јајце
од секој фоликул?

Не мора да значи. Докторите обично земаат повеќе јајце клетки со различна големина. Некои фоликули ќе имаат
незрели јајца или презреани, кои не можат да се идентификуваат, па тие фоликули се сметаат за празни.
Колку ембриони се доволни?

Во првите 2 обиди, максимум 2 ембриони.

Што после трансферот на
ембрионот?

На денот на пункција на фоликулите и ембриотрансферот потребен е одмор. Во периодот кој следи се применува хормонска терапија (прогестерон) и не постојат посебни
ограничувања во однос на движењето и работните обврски. Сексуалните односи се забранети сè додека не се утврди дали настапила бременост. По извршување на ембриотрансферот треба да се избегнува потешка физичка работа,
затоа најдобро земете одмор, а следниот ден продолжете
со секојдневните активности. Ако постои зголемен ризик
од оваријална хиперстимулација, треба да земете неколку
дена одмор.
Дали постои возрасно
ограничување за спроведување на
методот?

Не постои возрасно ограничување, но треба да се има во
предвид дека кај жена над 40- годишна возраст успешноста
е значително намалена.
Може ли да се направи нешто
за да се подобри квалитетот на
ембрионот?

Не! Ако ембрион е со лош квалитет, бидејќи е генетски
абнормален, не постои ништо што може да се направи за да

19

Се препорачува
тестот за бременост да се направи
по 12. ден од ембрио
трансферот

се спаси. Сепак, постојат процедури со кои може да се подобрат шансите за имплантација на ембрионот.
Што е Assisted hatching?

За да се имплантира ембрионот во матката мора да се
ослободи од зона пелуцида, тенка обвивка која што го опкружува ембрионот. Процесот при кој ембрионот се ослободува од зона пелуцида се вика hatching. Овој процес може
да биде олеснет на тој начин што непосредно пред ембрио
трансферот се прави тенок отвор на зона пелуцида. Во „Аџибадем Систина“ оваа процедура се работи со помош нa најсофистициран ласер за assisted hatching.
Дали веднаш по ИВФ може да
се направи тест за бременост?

Се препорачува тестот за бременост да се направи по 12.
ден од ембрио трансферот, бидејќи кај некои жени HCG

(хормон во урината или крвта) ќе биде позитивен за неколку
дена, додека кај другите е потребно повеќе време.
Дали постојат ограничувања на
бројот на вештачки оплодувања?

Нема ограничување во можноста за повторно спроведување на постапката. Статистиката вели дека поголем број
на парови – двојки добиле позитивни резултати од ИВФ по
вториот обид.
Дали бременоста со вештачко
оплодување е ризична?

Бременоста како резултата на вонтелесно оплодување не
е со зголемен ризик поради самата постапка. Ризикот про-
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излегува од возраста на пациентката и евентуално претходно заболување.
Колкава е успешноста
на методата?

Возраст на жената
30 години
30 – 35 години
36 – 40 години
41 – 43 години
44 – 45 години

Успешност на ИВФ
<68%
57%
40%
22%
7%

Комбинирана потрошувачка на гориво: 4.2-4.0/100 km;
Комбинирана емисија на CO₂: 109 – 103 g/km.

Новиот GLC.
Најдоброто на секој терен.
Промени во последна минута, брзо одлучување, активни деноноќија, надвор, во
град... Изберете ја животната динамика со новиот GLC, стандардно опремен со
DYNAMIC SELECT со 5 програми на возење и автоматски 9-степен менувач 9G-TRONIC.
Најаеродинамичниот SUV во својата класа и единствениот меѓу конкурентите опремен
со воздушна суспензија.

Мак Аутостар; ул. Индустриска бр. 2, Скопје, тел. 02 258 00 00; www.mercedes-benz.mk

TEMA
ИВФ

Laser assisted
hatching
нов софистициран метод за
зголемување на шансите за
бременост

Assisted hatching е дополнителна лабораториска техника
дизајнирана со цел да се подобри ефикасноста на постапките на асистиранa репродукција како што се IVF и ICSI. Според
Биљана Палчевска, ембриолог, аssisted hatching е техника
што овозможува полесно прикачување, односно имплантирање на ембрионите во матката на жената.

Имплантирање на ембрионот

Jајце клетките се опкружени со обвивка наречена зона
пелуцида (zona pellucida). Таа има важна улога во оплодувањето и овозможува влез на само еден сперматозоид со
цел да се изврши правилно оплодување. По оплодувањето
на јајце клетката, во фазата на делба на ембрионот, обвивката на јајце клетката, zona pellucida, се стврднува. Ваквиот развој е нормален и целта е да ги држи клетките заедно. По 5 или 6 дена ембрионот е во фаза на бластоциста и
излегува од zona pellucida, односно е во процесот наречен
hatching. Откако ембрионот ќе излезе надвор од обвивка-
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та, тој има способност да се прикачи, односно имплантира
за ѕидот на матката, при што доаѓа до бременост. Доколку ембрионот не излезе од обвивката, не може да дојде до
бременост.

Имплантирање на ембрион добиен
при IVF постапка

Кога сперматозоидите и јајце клетките се спојуваат во
IVF лабораторија, поради изложеноста на надворешните
влијанија, zona pellucida станува поцврста многу побрзо
отколку обично (при спонтан процес) со што се отежнува
процесот на имплантација на ембрионите за ѕидот на матката. Доколку овој процес не се одвива правилно, имплантацијата нема да успее и нема да дојде до бременост. Laser
assisted hatching е еден од методите што се употребуваат да им се овозможи на ембрионите добиени со IVF да се
ослободат од зона пелуцида и со тоа да се зголемат можностите на ембрионот да се имплантира.

Методи на assisted hatching

Постојат повеќе методи на assisted hatching: механички,
ензимски и ласерски. Наједноставен и најбезбеден начин е
со употреба на ласер бидејќи постапката е многу брза и лесна, а со тоа на ембрионите им се овозможува помала изложеност на услови надвор од инкубатор. Во Клиничката болница
„Аџибадем Систина“ ја нудиме најсофистицираната техника на
assisted hatching – со ласер. Прецизен ласерски зрак се насочува на обвивката на ембрионот правејќи мал отвор помеѓу
10-20 микрони со цел да овозможи излегување на ембрионот од обвивката – hatching.
Кога се изведува Laser assisted
hatching?

Laser assisted hatching се изведува непосредно пред ембрио трансферот. Тој доведува до зголемување на стапката
на бременост преку подобрување на стапката на имплантација на ембрионите. Laser assisted hatching е брз, сигурен и едноставен метод споредено со другите методи на
assisted hatching. Точноста на ласерот се одредува со помош на програмирање и има висок степен на репродуцибилност. Оваа метода се препорачува и при одмрзнување
на ембриони, кога пред ембрио трансферот се изведува
laser assisted hatching со цел зголемување на процентот на
успешност.

НЕИНВАЗИВЕН ТЕСТ СО НАЈГОЛЕМА ТОЧНОСТ ЗА
РАНА ДЕТЕКЦИЈА НА ДАУНОВ СИНДРОМ И ДРУГИ
ГЕНЕТСКИ АНОМАЛИИ

За кого е наменета оваа метода?

Laser аssisted hatching не спаѓа во рутински методи за
IVF кај сите пациентки. Оваа метода се препорачува кај:
• Пациентки кај кои ембрионите имаат дебела zona
pellucida.
• Пациентки со претходно неуспешни IVF/ICSI обиди.
• Пациентки на возраст над 37 години, кои имаат тенденција да продуцираат јајце клетки со поцврста
zona pellucida споредено со помладите пациентки.
• Пациентки со високи вредности на FSH (фоликул
стимулирачки хормон).
• Пациентки кај кои ембрионите се со послаб квалитет и висок степен на фрагментација.
• Пациентки кои се во IVF/ICSI програма за првпат, а
кои се сметаат за „poor responders“ и имаат потреба од високи дози на гонадотропини поради слабиот
одговор на јајчниците.
• Пациентки кај кои е забележана ниска стапка на оплодување, како резултат на што имаат три или помалку ембриони.
Ризикот за оштетување на ембрионот при постапката
на Laser assisted hatching е многу мал бидејќи само надворешниот дел од обвивката на ембрионот е изложена
на ласерското дејство. Исто така, ласерот се користи и
за ембрио биопсија за PGD и PGS.

ВАГИНАЛНИ ГЕЛОВИ ЗА ОЛЕСНЕТО ПОРОДУВАЊЕ.
НАМАЛЕТЕ ЈА БОЛКАТА, ЗАШТИТЕТЕ ГО
ПЕРИНЕУМОТ И НАМАЛЕТЕ ГО ВРЕМЕТО
НА ПОРОДУВАЊЕ...

ПО

СИГУРЕН
Неинвазивен со 0% ризик од спонтан абортус
ЕДНОСТАВЕН
Само 10мл мајчина венска крв
ТОЧЕН
Докажани 99.5% сензитивност и специфичност

l

ДОВЕРЛИВ
Преку 600.000 извршени NIFTY тестови

Phyto Perinal Massage Fluid
NATALIS
Гел за перинална масажа пред породување

l

Obstetric Gel
NATALIS
Гел за олеснето вагинално породување
Postnatal Vaginal Gel
NATALIS
Гел за обнова на вагиналната флора
l
после породување

РАНО И БРЗО
Уште од 9-та недела од бременоста
резултати за 7-10 работни дена
ЕДИНСТВЕН
Испитува 6 Трисомии, 8 Микроделеции и
4 Анеуплоидии

-лесно
-нежно
-неболно
-безбедно

l

HA Plus
LACTOLIS
Гел за третман на бактериска вагиноза

ДОБИВАТЕ ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПОЛОТ НА БЕБЕТО
+389 2 313 33 11
+389 70 388 399

Официјален застапник за Македонија
ГИНЕКАЛИКС Д.О.О.Е.Л.

Улица: Јордан Мијалков број 50
1000 Скопје

contact@ginekaliks.mk
www.ginekaliks.mk
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TEMA
ИВФ

Која е разликата меѓу

IVF/ICSI?
I

VF е конвенционална метода на оплодување надвор
од телото на жената, каде јајце клетките и сперма-

тозоидите заеднички се ставаат во еден сад и сперматозоидите ја оплодуваат јајце клетката „природно“.

ICSI или интрацитоплазматска сперм инјекција е постапка при која само еден сперматозоид се инјектира
директно во јајце клетката. За ова е потребен искусен

тим на ембриолози, како и соодветна лабораториска опрема. Според ембриологот Благица Василевска, претходно од
ејакулатот се издвојува најквалитетниот сперматозоид и со
помош на техниката ICSI се оплодува јајце клетката.
Кај двете процедури принципот е ист, се собираат јајце
клетки од жената и сперматозоиди од мажот и се оплодуваат. Разликата е во методот кој се користи за да се постигне
оплодување.
Кога се применува ICSI?

Кај конвенционалната IVF процедура потребен е поголем
број квалитетни сперматозоиди. Kаj многу двојки бројот на
квалитетни сперматозоиди е ограничен или, пак, постојат
други фактори кои се пречка за оплодувањето, па затоа конвенционалната IVF процедура не е опција. Тогаш се применува ICSI.
Кој е погоден за ICSI?

ICSI е ефикасен метод на оплодување на јајце клетките
кога параметрите на ејакулатот не се оптимални или кога

24 •

Plus • Број 19

претходните методи на фертилизација не даваат резултат. Со
помош на ICSI методата и најтешките случаи на машка неплодност, како што е многу мал број сперматозоиди или отсуство на сперматозоиди во ејакулатот, можат успешно да
бидат третирани. Во овие случаи со помош на одредени постапки сперматозоидите се изолираат од тестисот (ТЕСЕ)
или од епитидимисот (ТЕСА).
Најчести случаи во кои се користи ICSI методата се
следниве:
• Кога бројот на сперматозоиди е многу низок
• Кога сперматозоидите не се доволно подвижни
• Кога сперматозоидот е земен директно од тестисите
• Кога има поголемо ниво на антитела во спермата

Што треба да знаете

Од гледна точка на пациент, целата претходна постапка за ICSI е иста како и кај IVF. Тука спаѓаат:
• Хормонална стимулација на овариумите за да се
добијат повеќе јајце клетки
• Издвојување на јајце клетки
• Оплодување на јајце клетката со сперматозоидот
• Трансфер на ембрионот назад во матката
Колкав е успехот од ICSI?

Она што треба да се нагласи е дека самата процедура не
гарантира сигурна бременост. По трансферот на ембрионот
во матката, многу други фактори може да доведат до спонтан абортус. Шансите за успех се разликуваат меѓу пациенти, особено зависи од возраста на жената, но во просек околу 30% од пациентите ќе имаат бебе по првиот обид.
Шансите за успех се разликуваат меѓу пациенти, но во просек
околу 30% од пациентите ќе имаат бебе по првиот обид.

IVM - инвитро матурација кај
полицистични јајници


Инвитро матурација претставува алтернативна техника на стандардната IVF процедура за жени
помлади од 38 години кои имаат полицистични јајчници. IVM претставува побезбедна метода бидејќи
се избегнува ризикот од оваријален хиперстимулиран синдром, исто така е поевтина метода бидејќи не
се прима многу хормонска терапија и целиот циклус
трае пократко од стимулирани циклус.
„Процедурата е таква што се земаат незрели јајце клетки од нестимулирани овариуми. Постапката
на земање на јајце клетките е иста како и при стандарден IVF циклус (под анестезија, со ултразвук). Потоа добиените јајце клетки се матурираат (зреат) во
посебни медиуми во лабораторијата за време од 2832 часа, по што се продолжува со техниките за асистирана репродукција како ICSI. По оплодувањето се
следи развојот на ембрионите и истите (најмногу 2)
се враќаат во матката на пациентката.“, објаснува
Анета Аневска Митревска, ембриолог.
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Тема
ИВФ

Донација на јајце клетки и сперматозоиди
Еден од третманите што се употребуваат
во асистираната репродукција се третманите со донирани јајце клетки и сперматозоиди.
Донација на јајце клетки

Донација на јајце клетки е кога јајце клетките од донор се
оплодуваат со сперматозоидите од партнерот во лабораториски услови. Ембрионите кои притоа се добиваат се трансферираат во матката на партнерката реципиент.
„Донација на ембрион е опција во случај ако двајцата партнери не се во состојба да дадат репродуктивни клетки, односно ниту јајце клетки ниту сперматозоиди, или доколку се
работи за пациентка без партнер која не може да користи
сопствени јајце клетки. Донираните ембриони се од двојки
кои веќе добиле потомство преку техниките на асистирана
репродукција и кои сакаат да им помогнат на други двојки“
објаснува Бобан Јаневски, ембриолог кој дополнува дека донација на јајце клетки се препорачува:
yy Во случаи кога пациентката нема овариуми, продуцира јајце клетки со лош квалитет или воопшто не продуцира јајце клетки. Ова може да биде последица на предвремена
менопауза, наследна состојба, операција или третман на
канцер со употреба на хемотерапија или радиотерапија;
yy Кај пациентки над 42 години кога шансите за забременување и со сопствени јајце клетки со ИВФ се мали бидејќи
квалитетот на јајце клетките со годините се намалува;
yy Ако има ризик од пренос на наследни заболувања;
yy Во случај на хромозомска абнормалност (Тарнер синдром) и во случај кога постои ризик за носење дете со генетска болест.
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Која е процедурата при донација
на јајце клетки?

Со Законот за биомедицинско потпомогнато оплодување
во Р Македонија донацијата на јајце клетки не се наплаќа и
е волонтерски. Поради фактот дека бројката на жени кои
донираат е мала, постои листа на чекање. Бобан Јаневски
објаснува дека донорките на клетки се испитуваат за инфективни болести хепатит Б, хепатит Ц и ХИВ. Се прави кариотип, генетски скрининг за цистична фиброза и бета таласемија. „Се препорачува донорките да не се постари од 36
години и да имаат претходно родено свое дете. Најчесто се
внимава карактеристиките како боја на очи, коса, висина да
се совпаѓаат помеѓу донорот и реципиентот. Психолошкото
и правното советување се задолжителни и за донорот и за
реципиентот со партнерот, доколку го има“.
Најчесто циклусите помеѓу донорот и реципиентот се координираат со хормонска терапија така што донорот овулира кога матката на реципиентот е спремна да го имплантира ембрионот. „Донорот прима хормонска терапија за да се
стимулира и продуцира поголем број јајце клетки. Со пункција под анестезија се вадат јајце клетките, по што следи некоја од стандардните лабораториски процедури IVF или ICSI
со сперматозоиди од партнерот. Потоа добиените ембриони, најмногу до 2, се трансферираат во матката на реципиентот. Во одредени случаи ембрионите може да се криопрезервираат (замрзнат) и ембриотрансферот да се изведе

За Законот за БПО

друг ден кога матката на реципиентот ќе биде подготвена.
Во тој случај циклусите меѓу донорот и реципиентот не треба
да се синхронизираат, што го прави целиот третман помалку
стресен“ обајснува Бобан Јаневски, кој додава дека тестот за
бременост се прави две недели по ембриотрансферот. Целиот третман од започнување на постапката трае околу 4 до
6 недели.
Донација на сперматозоиди

Донација на сперматозоиди е оплодување на жената со
материјал кој не е од нејзин партнер. Материјалот (спермата) се набавува од лиценцирани Банки за сперма. Пациентката може да се оплоди преку интраутерина инсеминација
IUI или со помош на техниките на асистираната репродукција.

АirOptix Aqua
Контактни леќи со најголема
пропустливост на кислород

Според законот за биомедицинско оплодување, овластената здравствена установа за асистирана репродукција при постапките со дониран репродуктивен материјал (јајце клетки, сперматозоиди или ембриони) е должна за секоја брачна или вонбрачна
двојка или за жената да добие согласност за вакво
оплодување од Државната комисија за биомедицински потпомогнато оплодување (БПО).
Донираните полови клетки од едно лице можат да
се користат до раѓање на најмногу две живородени
деца. Употреба на сперматозоиди или јајце клетки
на еден донатор или ембриони на брачните или вонбрачните другари не е дозволена по утврдување на
најмногу два случаи на постигната бременост, односно до раѓање на две живородени деца. Државниот
регистар содржи податоци за децата зачнати со техниките на асистирана репродукција со донирани полови клетки или ембриони и за донаторите на полови
клетки и ембриони. Детето родено по оплодување со
донирани полови клетки или ембриони, ако навршило 18 години од животот и е способно да расудува,
може само поради медицински оправдана причина и
со претходно одобрение на Државната комисија да
бара увид во податоците за здравствената состојба
на донаторот или донаторите во Државниот регистар.

Според Бобан Јаневски, донирани сперматозоиди се користат за оплодување на двојки во случај кога тие не можат
да дадат сопствен материјал поради пренесување на тешка
наследна болест или партнерот воопшто не продуцира сопствени сперматозоиди. Се користат и за оплодување на пациентки кои немаат партнер.
„При нарачка на материјал од банката за сперма, пациентката може да одбере донор според неговите карактеристики како што се боја на коса и очи, раса, висина, крвна крупа,
образование, па дури и во однос на интересите. Пред започнување на постапката потребно е двојката или пациентката
да посетат правно и психолошко советување“.

AOSEPT® PLUS 360ml
За длабинско чистење

- За купени 2 кутии AirOptix Aqua (6pack)
се добива AoSEPT 360 ml

Летни
акции

- За секое купено пакување со 90 леќи од Dailies
се добиваат гратис 5 блистери Dailies TOTAL 1
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Здравје
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овеќеплодова бременост се случува кога една
јајце клетка ќе се подели на два ембрионa, пред
да се имплантира во матката, или кога две или
повеќе јајце клетки во исто време ќе се оплодат со различни сперматозоиди, објаснува д–р
Снежана Адамоска–Клисароска, гинеколог–акушер. Разликуваме еднојајчани, идентични или уште наречени хомозиготни близнаци, и двојајчани или хетерозиготни близнаци. Првите настануваат со оплодување на една јајце клетка,
која подоцна се дели на два идентични ембрионa, а вторите настануваат со оплодување на две јајни клетки со два
сперматозоиди. Еднојајцевите близнаци имаат ист генетски
идентитет, тие секогаш се од ист пол и изгледаат речиси
идентично.
Хетерозиготните близнаци настануваат од различни јајце клетки, секоја оплодена со различен сперматозоид. Во
овој случај близнаците можат да бидат од ист или различен
пол, не мора да личат еден на друг, имаат различен генетски идентитет, тие всушност се браќа и сестри кои во исто
време растат во матката и се родени во исто време. Во случаите на повеќеплодова бременост, бебињата може да се
еднојајчани (идентични), двојајчани или мешавина од двете.
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Што ги зголемува шансите
за повеќеплодова бременост?

Шансите жената да носи двојајчани близнаци се зголемуваат со возраста на жената. Покрај тоа, близначка бременост
е почеста ако жената е близнак или ако во семејството од
страна на мајката има близнаци. Појавата на близнаци е најчеста кај црната раса (во Нигерија со највисока стапка), а најниска кај жолтата раса (најниска стапка во Јапонија). Повеќеротките имаат зголемени шанси да имаат близначка бременост. Да не ги заборавиме процедурите за третман на брачна неплодност како медикаментозната стимулација на овулација, инсеминација, ин витро фертилизација (ИВФ), кои значително ја зголемуваат веројатноста за повеќеплодова бременост. При ИВФ процедурите кај жената се внесуваат најчесто
два ембриона со цел да се зголемат шансите за бременост,
но со тоа и се зголемуваат шансите за близначка бременост.

Колку се чести повеќеплодовите
бремености?

Во нормална популација близначка бременост има различна честота во различни делови на светот, од 6–7 близначки
бремености на 1000 раѓања во Јапонија до 40 на 1000 раѓања

во Нигерија. Во последните години се зголемува бројот на парови кои не можат спонтано да постигнат бременост, па со
методите на асистирана репродукција бројот на повеќеплодови бремености значајно се зголемува. Во последниве 20
години во САД од 18 близначки бремености на 1000 раѓања,
бројот се зголемил на 33 на 1000 раѓања. Во 96% од случаите од повеќеплодови бремености, мајките носат близнаци.
Кои компликации се поврзани
со повеќеплодовата бременост?

Повеќеплодовата бременост има повеќе ризици отколку
бременост со еден плод. Од повеќе аспекти близначката бременост спаѓа во групата ризични бремености. Тоа е разбирливо ако се има предвид дека растот на два плода во матката врши двојно оптоварување на организмот, матката е поголема и потешка па со тоа и притисокот на соседните органи
се зголемува повеќе отколку кај единечна бременост. Добивањето на тежина е поголемо. Во почеток на бременоста најчесто мачнините и повраќањето со поназначени отколку кај
единечна бременост. Некои компликации кои се поврзани со
повеќеплодовата бременост се следниве:
yy Предвремено породување – една од најчестите компликации кај повеќеплодовата бременост е предвременото породување. Нормално, бременоста трае 40 недели,
а за терминско породување зборуваме ако е комплетирана 37. гестациска седмица. Поради растот на два (или
повеќе) фетуси во матката, таа двојно се зголемува и затоа многу порано од 37. гестациска седмица може да се
јават контракции и да започне раѓањето.
yy Ниска родилна тежина – како последица на предвремено породување или нарушена плацентарна функција и
нарушена исхрана на плодовите.
yy Прееклампсија или бременост комплицирана со
висок крвен притисок – оваа компликација два до три
пати почесто се јавува кај жени со повеќе плодова бре-

меност за разлика од жените кои носат само еден плод.
yy Гестациски дијабетес е почест кај повеќеплодова
бременост во споредба со единечна. Ова се должи
на зголемување на нивото на хормоните од плацентата,
со што се зголемува и резистентноста кон инсулин.
yy Синдормот на близначка трансфузија се развива
во случаи на бременост со идентични близнаци. Во
овој случај се нарушува рамнотежата на протокот на крв
помеѓу близнаците па како последица едниот прекумерно може да расте и да има зголемена количина плодова
вода, а другиот да не расте, да има намалена количина
плодова течност, да страда од недостиг на крвоснабдување. Оваа состојба е високоризична и за двата плода.
yy Абрупција на плацентата – Оваа состојба се јавува
кога плацентата се одвојува од ѕидот на матката пред
породувањето. Почеста е кај повеќеплодова бременост
и заради обилноста на крвавењето, како и нарушување
на коагулацијата може да биде животозагрозувачка и за
мајката и за плодовите.
Што треба да направите
за да останете здрави
ако носите близнаци?

Здрава, квалитетна исхрана со чести и необилни оброци,
богата со витамини, минерали, доволно протеини и енергетски елементи е основа за нормален раст на фетусите. Не
смее да се дозволи прекумерно добивање на тежина. Потребно е и доволно одмор, како и квалитетен физиолошки
сон. Ова се златни правила за секоја трудница, особено за
бремените жени кои носат близнаци. Се разбира дека редовни акушерски прегледи од искусен акушер се неопходни за
правилно следење, како и навремено откривање на можните компликации се со цел на бремената жена да ѝ се овозможи донесување на свет на живи и здрави новороденчиња.

...често се будите во
текот на ноќта
...shpesh herë zgjoheni
gjatë natës
...заспивате додека
возите
...ju mer gjumi duke
vozitur
02/3246-698

...’рчите
...gërhitni
Застапник и дистрибутер

...имате утринска
главоболка
...keni kokëdhimbje
në mëngjes

Ноќна
Апнеа
Apnea
e natës
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Бременост

ПРЕДВРЕМЕНО ПОРОДУВАЊЕ

Б

ременоста вообичаено трае 40 недели. Поточно
секое породување што се случува од 38. до 41.
недела од бременоста се третира како раѓање на
бебе во термин. Д-р Даниела Јованова, гинеколог акушер, објаснува дека породувањето што се
случува до 37. гестациска недела се нарекува предвремено
прородување или раѓање на предтерминско бебе.
Причини за предвремено
породување

Причините за предвременото породување можат да бидат различни, и тоа причини од страна на мајката, од страна на плодот или двете заедно. Најчести причини поврзани
со мајката се одредени аномалии на матката, претходни интервенции на грлото на матката, преекламсија, предвремено
одлепување на постелката, повеќеплодна бременост, прекумерна тежина на мајката, пушење, консумирање алкохол
или наркотици, разни инфекции… Помеѓу најчестите причини за предвременото породување поврзани со самиот плод
се сметаат одредени срцеви и бубрежни аномалии, деформитети на екстремитетите, аномалии на централниот нервен
систем…
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Кои се знаци на предвремено
породување?

Почетокот на предвременото породување е речиси ист
како и почетокот на породувањето во термин. Може да почне со појава на регуларни контракции, 4 контракции во 60
минути, со одредена јачина, ритмични. Тие се разликуваат
од таканаречените Бракстон-Хичкови контракции, кои се
појавуваат повремено, немаат ритам и ја одржуваат матката во одреден припремен тонус. Вообичаено е да се појават
и болки во грбот, ‘рбетот, како и симптоми слични на грип,
мачнина, повраќање или проливи. Во некои случаи може да
започне со чувство на стегање и притисок во долниот дел на
стомакот, придружно со чести нагони на мокрење. Неретко
се појавува обилен секрет од вагина или прскање на плодовата обвивка, проследено со истекување на плодовата вода.
Како една од причините се смета и скратување на грлото на
матката на пола или негово ширење.

Дали може да се спречи
предвременото породување?

Секоја недела на плодот помината во внатрешноста на
матката претставува благослов за него и при појава на кој

било од овие симптоми потребно е веднаш да го контактирате или да закажете преглед кај вашиот гинеколог-акушер.
Во случај да се потврди дека предвременото породување е
започнато, потребна е итна хоспитализација со цел негово
одложување. Ако предвременото породување е започнато,
тешко е да се сопре, но со лекови т.н. токолитици, кои делуваат на намалувањето на контракциите на матката, може
да се одложи. Во случај на инфекција кај мајката, се додаваат и антибиотици. Одложувањето на предвременото породување се прави со цел да се добие на време за да се аплицираат кортикостероиди, лекови што овозможуваат забрзано
зреење на белите дробови на бебето со што се зголемува
процентот на преживување и намалување на последиците
од предвременото породување.
Статистички гледано, предвременото породување е битен фактор во зголемување на морталитетот (околу 75%
од смртноста на новороденчињата се должи на предвремено породување), како и на вкупниот морбидитет, зголемен
процент на срцеви и бубрежни аномалии, аномалии на централниот нервен систем итн. Затоа, современата медицина
е во постојана борба на наоѓање и унапредување на мерките за негово превенирање. Како превентивни мерки, покрај редовните контроли, се сметаат серклажот и тестот на
фибронектин.
Опшивање на грлото на матката серклаж

Серклажот претставува метода на опшивање на грлото на
матката, кога за тоа ќе се индицира потреба а со цел стопирање на понатамошно скратување или негово проширување. Кога постои историја на претходни предвремени породувања, се поставува во тек на вториот триместер од бременоста, од 16-24 гестациска недела или, пак, т.н. „итен серклаж” во случаи на отворање на грлото на матката до 28.
гестациска недела. Серклажот треба да се извади во 37. не-

Можност за изнајмување
или купување

БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛНО ОДРЖУВАЊЕ

дела или порано, во случај на контракции, крвавење или прскање на плодовата обвивка.
Фибронектинскиот тест превентива од предвремено
породување

Исто така една од превентивните мерки е и „фибронектинскиот тест”. Фибронектинот е протеин, белковина која организмот на мајката ја произведува во текот на бременоста
и претставува „биолошко лепило” кое плодовата обвивка ја
држи за ѕидот на матката. Овој протеин е нормално присутен во цервико-вагиналниот слуз до 22. гестациска недела и
последните две до три недели од бременоста. Неговото присуство, во периодот од 24. до 34. гестациска недела, во цервико-вагиналната слуз укажува дека почнува разградување
на „биолошкото лепило”, што може да биде аларм, знак за
предвремено породување. Овој тест не се применува рутински, како и серклажот, туку во случаеви кога има јасни индикации и можност за предвремено породување а се прави
слично како ПАП тест, со земање брис, резултатите би требало да се добијат за 24 часа. Овој тест не може со сигурност
да предвиди дали ќе дојде до предвремено породување, но
може да покаже дека во наредните две недели тоа нема да
се случи.

Битно е да се спомене дека поголемиот број на
предвремено породените бебиња се раѓаат во периодот од 34. до 37. недела и тие обично немаат големи проблем и се развиваат и нормално растат, но
ако породувањето почне и пред 34. недела, лекарите ќе сторат сè тоа да се одложи што подолго со
што ќе се зголеми можноста за преживување на
новороденчето.

Решение за лицата со
ХОББ и други белодробни
заболувања

БетаМедико Традинг, ул. 29 Ноември бр.13, 1000 Скопје, 02/ 3246 698, www.betamedico.com.mk
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Бременост

Одредување на
pH вредност на вагина

Г

ениталните инфекции во бременост се една од главните причини за предвремено породување. Според
д-р Корнелија Трајкова, гинеколог акушер, поврзаноста е докажана во многу студии. Навременото
дијагностицирање и адекватен третман на инфекциите, особено во раните стадиуми на бременост, води до евидентна редукција, особено на многу раниот прематуритет.

инфекција, во која е олеснет растот и инвазијата на патогените микроорганизми. Детекција на оваа состојба подразбира успешен скрининг за заканувачка инфекција. Клучно за
добри резултати не е рана детекција на постоечка инфекција,
туку детекција на прекурсорите.

Биосистем на вагината

Мерењето на pH вредноста дава увид во протективниот
биосистем на вагината. Постапката е многу едноставна, со
користење на стик-хартиена лента или ракавица со индикатор за pH. Индикаторот се допира до ѕидот на вагината и по
неколку секунди бојата на индикаторот се споредува со тест
скалата, од каде се чита и вредноста на pH.
Во деведесеттите години е промовирана т.н. self-care програма, која се базира на активно учество на бремените жени,
што е основа и на препораките на Светската асоцијација за
перинатална медицина од 2007 година. Според ова, секоја
бремена жена, доколку е финансиски можно, дополнително
сама врши мерење на pH вредност на вагина, од почеток на
бременоста, по можност двапати неделно. Во случај на добивање вредност над 4,4 или присуство на некои симптоми
(промени во секретот, печење, црвенило во интимна регија
и сл.), пациентката треба да се консултира со својот гинеколог за дополнителни испитувања и третман.

Вагината во репродуктивна возраст поседува биосистем
кој под нормални услови обезбедува баланс меѓу лактобацилите и патогената бактериска флора, со што се овозможува добра заштита од ширење на патогени микроорганизми,
вклучувајќи и проширување до шуплината на матката. Лактобацилите произведуваат киселини, главно млечна киселина и H2O2, кој ослободува кислород и има дезинфекциски
ефект, а преку своите функции, директно и индиректно имаат влијание во спречување на раст и ширење на патогените
микроорганизми.
Лактобацилите се клучни во одржување на кисела средина во вагината, односно pH вредност помала од 4,5 или 4,2
мерено со pH-метар. Намалување на бројот на лактобацили
значи нарушување на вагиналното миље или дисбиоза и резултира со намалување на киселоста, односно зголемување
на pH вредноста на вагината. Тоа е состојба на заканувачка
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Значење на мерењето на pH
вредноста на вагината

Зголемена вредност
на pH е знак за:

• Нарушување на вагинално миље – дисбио-

за - индикатор за нарушување на заштитниот Lactobacillus систем, како прекурсор за инфекција, односно зголемена чувствителност и
можност за ширење на инфекција.

• Бактериска вагиноза
• Други инфекции кај кои е потребно соодветно

испитување и третман.

Мерење на pH на вагина во бременост е една од
актуелните препораки на Светската асоцијација за
перинатална медицина за превенција на прематуритетот. Како скрининг е воведена во повеќе од
дваесет земји и се смета како единствен знак во
дијагностичкиот процес за навремено откривање
на прекурсорите, наспроти детекција на веќе постоечката инфекција. Редовно следење овозможува значителна редукција на прематуритетот.

MEDICAL AND BIOTECHNOLOGY COMPANY
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Живот
ИВФ

МОЈАТА ПРИКАЗHА
ЗА МАЈЧИHСТВОТО

Секоја приказна е различна, но зад секоја успешна без исклучок стои големо количество љубов, посветеност и безрезервна поддршка.

H

овинарката Бранка Костиќ Марковиќ е препознатлив лик во македонскиот медиумски простор кога е во прашање културата и е своевиден
синоним за телевизиското негување на вистинските музички вредности. Таа веќе деветнаесетта година работи како музички уредник во ТВ Телма, а според дипломата е магистер по музички науки. Вели дека од
сите скалила во музичкото образование (кое го започнала
уште на 6-годишна возраст) ѝ останало само да ја одбрани докторската дисертација, која морала да биде пролонгирана поради многу поважни животни настани. Тоа можело
да чека, но не и Марко, зашто веројатно токму тогаш, пред
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четири години, му беше вистинскиот момент да се роди (се
смее). Hејзината животна приказна за многумина би била невозможна, но кога е љубовта во прашање ниту генерацискиот јаз, ниту различните државјанства, ниту фуриозното темпо на работа на сопружниците во две различни држави не
може да ја наруши нивната заемна хармонија, која трае речиси тринаесет години, од кои десет години во официјален
брак.
Посакував да станам мајка

Hикогаш посебно не се оптоварувале со прашањето за
проширување на семејството, ниту, пак, некој им вршел при-

тисок, што не значи дека не посакувале. Кариерите им оделе
во нагорна линија, тој како професор, но и како клавијатурист, композитор и продуцент (во тој период создава и повеќе хитови за истакнати изведувачи на македонската забавна сцена, како Тоше (комплетен автор е на химната за
Уницеф), Каролина, Кристина, Биба, Ѓоко Танески...), а таа во
својата работа во Телма како музички уредник, но и како автор и водител на емисијата „Музика“. Исто така, Бранка во
меѓувреме ја прифаќа и понудата да предава етномузикологија на тогашниот новоотворен Штипски универзитет и така
двајцата влегуваат во машината на секојдневната динамика
која несопирливо ги носи низ годините.
„Посакував да станам мајка, особено откако во 2006
се роди мојот внук од сестра, Борис. Секој слободен миг
му го посветував нему, а тој и денес е моја голема љубов. Очекував и моето дете да си дојде спонтано. Hо, годините поминуваа, а јас во еден момент по трите напорни години паралелна работа во Скопје и во Штип почувствував дека не само што сум физички исцрпена туку
едвај се справував и со психолошкиот товар. Бев научена на квалитетно образование, на високи критериуми,
а сега кога требаше тоа да го пренесам на студентите
се бараше од мене да правам компромиси. Со трката по
поголем број студенти и адаптацијата кон кредит-трансфер образовниот систем наменет за сите, а не за најдобрите, паѓаа и стандардите. Јас ги учев нотите на 6 години, а сега се дозволуваше тоа да се прави на академско
ниво. Кореографите се поистоветуваа со кореолози, а
играорците со теоретичари. Тоа ме фрустрираше, дадов
отказ, но нервозата си го зема својот данок. Му реков
на Младен дека чувствувам дека нешто не е в ред, дека

имунитетот ми е паднат, дека не ќе е лошо да појдам на
лекар. А, конечно, крајно време беше да ѝ кажам стоп и
на трката со времето и сериозно да се посветам на проширување на семејството. Така и направив, а обичниот
гинеколошки преглед кај доктор Слободан Лазаревски
се претвори во не толку обичен“.
Hикогаш до тој преглед не се соочила со каков било сериозен гинеколошки проблем, но овој пат на пап тестот го добила резултатот ХПВ - Цин 3. Итно била закажана биопсија и
таа покажала „канцер инситу“, кој доктор Лазаревски целосно го отстранил со ласерска конизација. Hеговата стручност
и прецизно отстранување на минимален дел од грлото на
матката и ја оставила шансата на Бранка да може да се надева на мајчинство.
Си го добив Марко во мојата
матка токму на мојот роденден. Тоа ембрионче, денес четиригодишно детуле, е мојот најубав роденденски подарок
„Мојата приказна за мајчинството, иако сложена и
полна со предизвици, стресни моменти и стравови, е во
основа многу убава и среќна. Познавам жени кои војуваат битка и над десет години, така што би било грев да
се пожалам. Кај мене сé се случи брзо“.
Hова препрека на патот до дете

Откако ја премостила првата сериозна здравствена пречка, Младен ѝ рекол дека сега апсолутно ништо друго не е
важно туку само нејзиното здравје. Тој ќе ја сака дури и никогаш да не успеат да имаат дете. Таа безусловна љубов и
безрезервна поддршка Бранка ја смета за клучна во сé што
ќе се случува понатаму. Со оглед на возраста и состојбата на
Бранка (тогаш 39-годишна), но и на Младен (49-годишен),
доктор Лазаревски им препорачува веднаш да почнат со
подготовките за ин витро. Тестовите покажуваат дека и сопругот, кој како белграѓанец ги поминал стресните и штетни
бомбардирања во 1999 година, е во многу лоша состојба со
семенскиот материјал. Тоа било големо изненадување со ог-
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вени, но јас решив да почнам да се боцкам со хормонските инјекции, па во од да се снаоѓаме. Така и беше.
Сфативме дека нема да имаме можност да ги истуркаме
сите формалности со Фондот за здравство за бесплатна
постапка, па тука влета несебичната помош на најблиските и банките за кредитирање. Знаевме дека кога тогаш ќе ги направиме и ќе ги вратиме позајмените пари.
Така неподготвено подготвени и со сите негативни аспекти кон кои се придружија и малиот број извадени
фоликули и оплодени јајце клетки, јас забременив од
првиот обид. Верувале или не, токму на 18 јануари, на
мојот 39. роденден (нешто што не може да се темпира)
ми ги вратија оплодените јајце-клетки во матката. Јас
однесов торта, а доктор Лазаревски ме почести со најубавиот подарок во мојот живот, со Марко“.
Секоја етапа од бременоста
беше нов предизвик, нова пречка
за прескок

лед на тоа што тој веќе имал 19-годишен син од својот прв
брак и очекувал дека барем кај него сè ќе биде во ред. Урологот, доктор Александар Мицковски, го подложил на операција при која се обидел директно од ткивото да му извади
поквалитетен спермичен примерок и да го зголеми процентот на веројатност за забременување на Бранка, но и тука
резултатот бил далеку од охрабрувачки. Тоа не им го нарушило расположението на сопружниците, па на секоја тешкотија и приоѓале со позитивна мисла и шега.
„Доктор Мицковски беше фрапиран од нашите шеги
на лична сметка и велеше дека кај него во ординацијата најчесто гледа солзи и слуша лелеци, а не смешки.
Особено беше вчудовиден кога ќе видеше дека сериозно го мислиме она за што навидум се шегувавме. Hема
да заборавам како нè гледаше кога рековме ’па добро
де, доколку не ни успее да имаме заедничко дете, ќе се
обидеме со донор од скандинавската банката на сперма
која ја користи болницата и тамам ќе си добиеме русокос потомок кој ќе ги има моите сини очи’“ – се присетува Бранка. „А ако и тоа не ни успее, сигурно ќе израдуваме некое оставено детенце кои копнее по родителска љубов“.
Подготвена за следна борба

Потоа сé беше набрзина. Искуството со цинот, иако негативно, добро влијаело во процесот кој следувал. Бранка била
среќна што е здрава и тоа ѝ давало мотив за следната борба,
а воедно била и подготвена за евентуалните разочарувања.
Со скратено грло на матката, со ендометриоза на едниот јајчник, со одмината возраст (и нејзина и на Младен), со лош семенски материјал, шансите за зачнување биле мали, но вербата и расположението големи.
„Доктор Лазаревски нè советуваше веднаш и директно да почнеме со ин витро. Hе бевме финансиски подгот-
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„Едвај го дочекав петнаесеттиот ден и резултатот од
тестот за бременост. Цел живот ќе ја памeтам сцената со прекрасната Hаташа Чокревска-Зографска, која ја
сретнав во ходникот и која ми рече дека таа лично ќе
појде по резултатот и лично ќе ми го врачи. Со насмевка отиде, со насмевка се врати. Hа радоста ѝ немаше
крај. Hо, потоа следуваа уште многу исчекувања, многу
стравови и радости, многу прегледи и досадни прашања
од моја страна од типот: Сигурни сте дека сè е в ред?
Hо, од друга страна, покрај таа загриженост се чудев од
каде доаѓа и целата храброст. Цел живот пред тоа кога
одев на боцкање за обична крвна анализа им велев на
сестрите да ми подготват кревет за да легнам зашто од
страв имав чувство дека ќе се онесвестам, а кога почна приказната со ин витрото почнав сама да се боцкам,
да немам гајле од канили, анестезии, болки. Тоа е таа
одушевувачка енергија која ја имаат жените, но и посветеност на реализација на сонот наречен мајчинство.
Hе верував и дека ќе можам да бидам толку дисциплинирана и дека беспоговорно ќе го следам секој совет на доктор Лазаревски, дека јас, која не застануваше
ни кога спиеше, сега ќе мирувам и сé ќе ставам во втор
план. Hо, тоа е начинот – дисциплина, трпение, спокој,
поддршка од најблиските, верба во докторот, добра мисла и, се разбира, музика. Ме паметат и болничките сестри дека кога и да бев хоспитализирана постојано крај
мене беше малиот лаптоп на кој без престан ми свиреа
Бах, Моцарт, Кит Џерет, Јан Гарбарек, а домашните и
сега знаат да кажат дека со Hовак Ѓоковиќ паралелно
редевме успеси – јас го бодрев него во победите, а тој
мене во исполнувањето на времето со среќа додека лежев пред телевизорот. Затоа на сите идни мајки со патолошка бременост би им препорачала во тој период да
го прават она што најмногу ги радува, успокојува, што
им причинува задоволство. Hо, да се разбереме, живо-

тот знае да биде и немилосрден и да ни приредува и помалку убави работи, како онаа кога мајка ми мораше
да оди на тешка операција токму во најкритичниот втор
месец на мојата бременост или кога пред крајот на Младен му почина најблискиот братучед кој му беше како
брат. Hа нас е да ги најдеме најдобрите механизми да
ги премостиме сите проблеми. Универзален рецепт не
постои, но советите и споделувањата на искуствата се
од голема корист. Токму затоа и јас ја раскажувам оваа
приказна. Знам дека таму некаде можеби некоја жена
ќе го прочита ова мое интервју и ќе добие макар мал
морален потстрек да истрае во борбата со стерилитетот, но и да не биде тажна и да знае дека е исто толку
вредна и доколку не успее, ќе се охрабри да проговори за својот проблем, ќе добие елан да преземе нешто
во своја полза и конечно ќе си рече ’не сум единствена
во проблемите’. Јас сум им благодарна на сите за секој
еден совет и споделено искуство. Тоа е бесценето. Затоа сум фрапирана што темата ин витро е сé уште баук-тема кај нас. Луѓето молчат, се плашат да побараат
помош. Институциите бомбардираат со конзервативни
кампањи наместо отворено да даваат едукативни совети, соочување со проблемите и превенирање на истите, да им ги посочи сите можности за лекување, да ги
информира дека и во земјава имаме светски стручњаци како доктор Лазаревски. Државата треба да ѝ го направи животот на секоја жена полесен – и на тие што
решиле да бидат домаќинки и на тие што избрале да бидат успешни во кариерата, и на тие кои решиле да станат мајки и на оние кои не сакаат, но и на тие што секојдневно се борат да ги избалансираат сите овие опции. А ние, кои сме јавни личности мораме да бидеме
општествено одговорни. Тоа е сметам наша должност.
Hесебичност во споделувањето на нашите животни искуства може некому да биде од витално значење. Молчењето не е секогаш злато“.
И покрај проблемите, Бранка ќе рече дека, сепак, нејзината бременост била убава, а за таквото чувство пред сé се
погрижиле најблиските. Вели дека станува збор за еден вид
успешен, крајно синхронизиран животен проект во кој бил
вложен голем медицински и семеен ангажман.
„Сфатив колку е важна поддршката, а таа доаѓаше од
Младен, моите родители, сестра ми, зет ми, внук ми, од
мојата Телма. Јас, освен до тоалет и на преглед, не станував од креветот цели 8 месеци, еден за мене готвеше
и ме служеше, друг ми го продолжуваше боледувањето
и беше на ’готовс’ ако треба итно да ме вози до болница,
трет прашуваше што е следното што треба да се стори.
Кога Младен патуваше некој од моите родители спиеше
до мене, а внук ми (тогаш петгодишен) при секоја негова посета му пееше на бебето во стомакот. Како возрасна и проблематична трудница постојано одев на прегледи и тестирања. Во вториот месец од бременоста крвавев без престан, а последните месеци имав постојани

контракции, па речиси секоја седмица завршував на ургентниот оддел. Од самиот почеток на бременоста доктор Лазаревски рече дека син ми ќе биде висок на татко му, а дека јас со мојата ситна конституција и скратеното грло на матката треба да очекувам дека нема да
ја истерам бременоста до крајот. Така и се случи, но сè
беше добро зашто стручноста на докторот не дозволи
да има непредвидени моменти. Hа време ми направи
серклаж, на време ме упати на сите потребни прегледи,
ми беше направена и амниоцентеза, добив инјекции за
брзо созревање на белите дробови на бебето, ми направија тридимензионално ехо, се одреди вистинскиот миг
за породување и се роди Марко. Се разбира дека не можеше баш сé да се предвиди, па така денот кога доктор
Лазаревски заминуваше на одмор, контракциите станаа неиздржливи и не смееше да се чека. Јас загрижена, тој загрижен, ми го извади серклажот и ме предаде
на мониторинг кај искусниот доктор Јовковски, кој ми
даде морална поткрепа да се борам за час повеќе за
да ѝ дадам шанса на втората доза инјекции за матурација на дробовите на Марко. Кога дојде моментот да не
смее повеќе да се чека, д-р Васил Јовковски ме предаде
на прекрасниот доктор Јован Костадинов, кој го направи царскиот рез. Така, на 26 август 2011 година, во 15
минути пред 18 часот се роди Марко, шест седмици порано, но со висока оценка и опкружен со радост и среќа
од сите страни“.
Марко се родил 2 килограми и 600 грама, а Бранка била
поправена само 4 килограми. Денес тој има четири години
и е главниот јунак во приказната на мама и тато. Велат дека
е целиот на тато, но ги има земено слатките дупчиња на образите од мама. А целиот пркос, магарешки инает, своеглавост, љубопитност и музикалност ги земал од двајцата и ги
квадрирал. Тие двајцата се рамноправно предадени на неговото растење, но со силна поддршка од најблиските. Од
неодамна го носат и во градинка за полесно да го внесат во
реалниот живот каде, за жал, тој нема да биде единствениот
центар на светот. Се разбира, за нив секогаш ќе остане тоа.
Велат му посакуваат да биде здрав, чесен, добар и задоволен човек, а дали ќе биде музичар или нешто друго, е апсолутно неважно.
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стресот и напнатоста ја активираат

Мигрената

Актуелно
Мигрена

Мигрената е еден од најчестите видови главоболка
која се препознава со интензивна пулсирачка болка,
која обично е посилна од едната страна на главата.
Болката е толку силна што може да ги попречи
секојдневните активности и да трае и подолго, од
3-4 часа па сè до неколку дена ако не се лекува. Според
неврологот д-р Милчо Демерџиев, истражувањата
покажуваат дека секојдневно се зголемува бројот
на луѓе кои страдаат од мигренозни главоболки, па
може да се каже дека над 20% од луѓето се соочиле
со овој проблем. Мигренозните главоболки се далеку
почести кај жените, додека кај мажите преовладува
еден друг тип васкуларна главоболка позната како
„кластер“ главоболка, која има слични симптоми како
мигренозните болки.
Симптоми

Мачна болка обично се случува само на една страна од главата
во близина на челото и очите. Мигрената може да ве направи многу
чувствителни на светлина, звук, мириси или да чувствувате потешкотии и мачнини дури и при мали и лесни активности како качување
по скали. Многу луѓе имаат и проблеми што се поврзани со гадење
и повраќање. Болката може да биде толку јака што ќе морате да
ги откажете секојдневните обврски и да отсуствувате од работа.
Мигрена со аура

Околу 20% од луѓето кои страдаат од мигрена ќе имаат пред
најава, аура околу 20 минути до еден час пред почетокот на
болката. Симптомите се појава на светки пред очите, црни точки на окото од страната од која ќе се јави нападот или затегање
и здрвување на лицето.

Знаци за предупредување

Кај некои луѓе може да има промени во расположението,
пред почетокот на мигрена. Тие можат да станат возбудени,
иритирани или да ги зафати депресија. Други, пак, може да станат сензитивни и осетливи. Други знаци за предупредување се
и уморот, честото прозевање, напнатоста во мускулите. Најчесто овие симптоми се најава дека следува мигренозна болка, но
не така ретко пациентите се будат со започнат напад (обично
за викенди, ако поспијат подолго).

Храна

Луѓето кои страдаат од мигрена често велат дека одредени видови храна им ја активираат болката. Виновни за активирање може
да бидат црвеното вино, сирењето, чоколадото, соја сос, месото.

Избегнувајте светлосни дразби

Мигрена може да иницираат и силните светлосни дразби. Ќе
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ви пречат силните светилки, трепкавите светла, снегот, одразот од водата или телевизискиот екран. Затоа редовно со вас
носете очила за сонце и избегнувајте силни светлосни дразби.
Редовна исхрана и сон

Многу е битно луѓето кои страдаат од мигрена да имаат редовен сон и редовна исхрана. Ниското ниво на шеќер и прескокнувањето на оброците може да ја активираат мигрената. Покрај тоа треба да внесувате и вода за да не дехидрирате.

Како влијае стресот?

Емоционалниот стрес и напнатоста ја активираат мигрената.
Иако е невозможно целосно да се избегне стресот, вежбите за
релаксација може да ви помогнат да се справите со него. Вдишувајте и издишувајте пополека, исполнете го целиот капацитет на вашите бели дробови, вежбајте и најдете најсоодветен
начин за релаксација. Некои луѓе едноставно се смируваат и со
пешачење или со слушање музика што релаксира и смирува.

Хормонални промени

За многу жени мигрената се поврзува со нивниот менструален циклус. Мигренозните болки се јавуваат неколку дена пред
или за време на нивниот менструален период, кога доаѓа до намалување на нивото на естроген. Некои жени може да имаат
корист од анти-инфламаторни лекови кои ќе ги земаат пред да
почне главоболката или ако земаат хормонска терапија.

Кофеин – помага или одмага?

Кофеинот може позитивно да влијае врз вашата главоболка,
но само ако го консумирате умерено. Луѓето кои имаат мигрена можат да пијат чаша или две дневно кафе без никакви проблеми. Сепак, и премногу кофеин може да доведе до појава на
главоболка.

Водете дневник

Кога имате мигрена запишете што сте јаделе неодамна, колку добро сте спиеле претходната ноќ, дали сте имале стресен
ден и какво е времето надвор. Со следење на овие фактори со
тек на време ќе си помогнете во идентификување на причините за мигрена.

Кој може да добие мигрена?

Дијагностицирање на мигрена

Според симптомите што ги чувствувате вашиот доктор може
да ја дијагностицира мигрената, но, секако, неопходни се и дополнителни испитувања како скенирање на мозокот (КТ) или
магнетна резонанца (MRI), ЕЕГ. Специфичен тест нема. Дијагнозата се поставува врз основа на клиничката слика. Сите други
тестови треба да се негативни.

Мигрената се појавува трипати почесто кај жените отколку
кај мажите. Ако имате близок роднина со мигрена, голема е веројатноста дека ќе ја имате и вие. Експертите веруваат дека
наследниот фактор има влијание за појава на овие главоболки. Мигрена е исто така честа појава кај луѓето кои имаат епилепсија, депресија, астма, анксиозност, мозочен удар и некои
други невролошки и наследни нарушувања.

Терапија

Мигрена кај деца

Возрасните во предност

Околу 5% од децата кои имаат проблеми со главоболката
страдаат од мигрена. Се јавува подеднакво и кај момчињата и
кај девојчињата, но во тинејџерските денови почесто се појавува кај девојчињата. Деца освен главоболка може да чувствуваат и болка во стомакот и чести нагони за повраќање. Доколку
почнат да добиваат бледа боја на кожата, да имаат несигурни
движења и не се во можност да го фокусираат погледот, побарајте медицинска помош.

Кај поретките мигренозни напади се дава симптоматска терапија (триптани, антиревматици, аналгетици, лекови против
повраќање). Кај честите напади се оди со превентивна терапија (лекови кои се пијат континуирано) – бета блокатори, антиепилептици и антидепресиви. Зголемената употреба на лекови може да доведе до појава на хронични главоболки.
Мигрена најчесто се јавува кај луѓето на возраст од 20 до 40
години. Кај повозрасните типот на главоболка може да се промени (на пример од мигренозен тип во тензионен тип на главоболки што се јавуваат поради замор на мускулатурата, дегенеративни промени на ’рбетот и сл.), да не се препознаат и да
се лекуваат како мигрена, но без успех бидејќи механизмите на
настанок на овој друг тип болки се различни од васкуларните
главоболки.

здравје
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АНЕВРИЗМА НА МОЗОК,
ТЕМПИРАНА БОМБА

а местата каде се делат големите крвни садови
во мозокот може да постојат „темпирани бомби“
аневризми, кои никогаш не се знае кога ќе „експлодираат“. Аневризмите или проширената артерија најчесто се вродени аномалии што може да
се присутни подолго време кај пациентот, а тој да не чувствува никакви симптоми. Според проф. д-р Јовица Угриновски, неврохирург, аневризмата многу ретко може да се
дијагностицира на рутински прегледи бидејќи не манифестира никакви симптоми. Во голем број случаи се открива кога
ќе прсне и прокрвави, а ваквата состојба е опасна по животот за пациентот.

Кои се ризик фактори за развој на
аневризма?

Причини за развој на аневризма може да бидат генетски
предиспозиции или, пак, атеросклероза која е дел од процесот на стареење. Следниве ризик фактори може да го зголемат ризикот за аневризма или, доколку постои, да го зголемат ризикот од пукање:
Семејна историја. Пациентите кои во своето семејство
имаат роднини кои имале мозочна аневризма имаат поголема веројатност и кај нив да се развие аневризма.
Претходна аневризма. Пациентите кои веќе имале
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аневризма имаат поголема веројатност да се појави друга
аневризма.
Пол. Жените имаат поголем ризик од мозочна аневризма
за разлика од мажите.
Висок крвен притисок. Пациентите со висок крвен притисок имаат поголем ризик од прскање на аневризмата и мозочно крвавење.
Пушење. И покрај тоа што пушењето може да доведе до
зголемен крвен притисок, исто така го зголемува ризикот од
пукање на аневризмата.
Најчесто аневризмата пука кога има нагло зголемување на
крвниот притисок, потоа при стрес или големо возбудување.
Исто така, тешка физичка активност, кревање тешко може
да доведе до руптура. Меѓутоа, не ретко аневризмата може
да пукне и во тек на мирување или спиење.
Како да се препознае аневризмата,
дали постојат симптоми?

Повеќето мозочни аневризми не даваат никакви симптоми и најчесто се откриваат случајно за време на дијагностички процедури. Во други случаи доколку аневризмата притиска на околното мозочно ткиво може да јават симптоми
како тешки главоболки, промени во говорот, болки во вратот, заматен вид. Еден типичен невролошки симптом за ане-



Аневризма

yy Гадење и повраќање
yy Чувствителност на светлина
yy Несвестица или губење на свеста
yy Напади
Како се лекува аневризмата?



Состојба по
клипсирање

вризмата е спуштање на капакот на едното око, кој може да
ја разоткрие аневризмата. Во ретки случаи поради главоболка или вртоглавици, пациентот се снима на магнетна резонанца каде се дијагностицира аневризмата.
Симптомите на пукната аневризма често може да се јават
ненадејно. Ако ги имате следниве симптоми веднаш да се јавите на лекар:
yy Ненадејна и тешка главоболка, различна од претходно
yy Болка во вратот

Кога аневризмата ќе прсне, мора да се направи
хируршка интервенција во рок од 72 часа. По овој
временски период, артериите се стеснуваат и секоја манипулација со нив може да доведе до зголемено згрчување на крвните садови и до исхемија,
и до целосно изумирање на делови од мозокот. Постојат два хируршки пристапа. Доколку аневризмата пукне и пациентот е во свесна состојба без невролошки испади, тогаш во рок од 72 часа се прави
интервенција. Другиот пристап е одложена хирургија, по одреден временски период, кога мозокот е
стабилизиран и резултатите се подобри. За време
на хируршката интервенција, на вратот на аневризмата се става метален клип, со што аневризмата се
исклучува од циркулација. Исто така, постои и ендоваскуларно исклучување на аневризмата од циркулацијата (coiling). По хируршката интервенција,
овие пациенти се сметаат за трајно излекувани.

кредитни
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картички
MasterCard®
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Revolving
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,95%
до 31.12.2015 г.

вклучено оСИГуРувАЊе
ЗА новоИЗДАДенИ кАРТИчкИ Дo 31.10.2015 г.

Каматната стапка на кредитните картички е променлива и изнесува 6,95% за кредитните картички MasterCard® (СВТ од 7,19%) пресметана на 1.7.2015 г. за вкупен износ на кредитен лимит до 180.000
МКД и со рок на отплата од 20 месеци. Промотивната каматна стапка се однесува на сите новоиздадени кредитни картички MasterCard® во периодот од 1.7. до 31.10.2015 г. и ќе важи до 31.12.2015 г.
Каматната стапка е променлива во согласност со политиката за каматни стапки на Банката, но не е повисока од каматната стапка дозволена со закон. Сите други трошоци поврзани со користењето
на картичките се утврдени со тарифата за физички лица на Охридска банка. Банката го задржува правото за измена на условите. Банката не е одговорна за евентуални печатни грешки.
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Дифузија

В

о современото секојдневие и брзиот начин на живот мозочните инфаркти се честа појава. Според
статистиките, во Македонија годишно има околу
1000 инфаркти. Порано оваа состојба беше многу сложено да се докаже, но денес со помош на
современата технологија мозочните инфаркти може да се
дијагностицираат и во правите 20 минути. Д-р Душко Михајлоски, специјалист радиолог, објаснува, „diffusion weighted
imaging“ е секвенца на апаратот за магнетна резонанца, постапка што овозможува брза дијагноза и откривање а мозочни инфаркти во првите 20 минути.
Што е дифузија?

Пред да постои дифузијата, инфарктите се откриваа единствено на компјутер најчесто по 24 часа бидејќи првите знаци на компјутерска томографија се гледаат по 24-48 часа.
Дифузијата е секвенца што служи и за дијагностицирање
тумори, откривање а зголемени лимфни јазли и др. Многу е
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дијагноза на мозочен
удар во првите 20 минути
битна бидејќи по 20 минути може да покажува промени кои
укажуваат на постоење на акутен инфаркт на мозокот. Овозможува попрецизно да имаме увид за какво ткиво или промена се работи и дали има постоење на тумор. Постапката се
изведува многу едноставно, пациентот се внесува во апаратот и треба да лежи мирен неколку минути.
Зошто е битно раното откривање?

Раното откривање е многу битно бидејќи ако инфарктот
се открие во првите 3-4 часа може да се примени тромболиза. Единствено на овој начин може да се детектира доволно рано за да може да се третира навремено и терапијата да
биде ефикасна. Ако помине подолго време веќе нема ефект
од давањето на тромболиза. Доколку на време се фати инфарктот и навреме се даде терапијата може да се избегнат
трајни невролошки последици или да се спаси животот на
пациентот. Битно е да се распознаат симптомите веднаш и
пациентот во најбрзо време да се донесе во болница.

Што е тромболиза?

Тромболиза претставува најсовремена терапија за
третман на мозочниот 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 кој го топи тромбот, 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.

Симптоми На мозочен инфаркт

Мозочниот инфаркт може да биде поврзан и со главоболка, проблеми со движење на рацете или нозете.
Пациентите чувствуваат слабост при движење на рацете или нозете, имаат нарушено дишење, но сè зависи од тоа кој центар е зафатен. И во најтешките случаи може ќе останат некои компликации, но научно
е докажано дека терапијата има ефект. Ако пациен-

тот требало да биде комплетно неподвижен, може да
се доведе во ситуација сам да функционира. Или, пак,
ако требало да му биде комплетно парализирана само
една страна од телото, пациентот по терапија може ќе
има проблем со говорот, но ќе биде работоспособен и
ќе функционира самостојно. Тромболизата значително
може да ја подобри состојбата на пациентите. Некогаш
пациентите комплетно заздравуваат, со помош на физикална терапија и рехабилитација. И да има некој степен на инвалидитет понатаму тој да се подобрува. Во
секој случај, многу подобар резултат се добива со терапија отколку без терапија.
Битно е да се знае дали има крвавење во мозокот
бидејќи и крвавењето може да даде слични симптоми
како инфарктот. Некогаш и самиот инфаркт ќе почне
како инфаркт, а дел од тромбите ќе почнат да се топат,
ќе надојде крв во инфарктната зона и ќе се јави крвавење, хеморагични инфаркти. За терапијата е многу битно да немаме крвавење бидејќи крвавењето е
контраиндикација.

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

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

Дифузијата јасно го покажува инфарктот во мозокот, меѓутоа секогаш околу мртвото и оштетено ткиво има ткиво кое
е полуживо и кое може да функционира, кое не може да
се види со дифузија. Овој прстен околу инфрактната зона се
вика пенумбра. Целта на тромоболизата е да го спаси токму овој дел, делот кој е на граница и е делумно оштетен, но
клетките се живи и ако добијат доволно крв на време може
да се спасат. Со дифузијата се гледа инфаркт, но не ја покажува пенумбрата. Затоа се користи перфузијата со која
може да се разликува што е инфаркт, а што е пенумбра. Ако
е инфарктот голем и нема пенумбра, тогаш знаеме дека нема
потреба од терапија.
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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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Совет
Колитис

улцеративен колитис
симптоми и лекување
Улцеративниот колитис и Кроновата болест спаѓаат во групата инфламаторни болести на дигестивниот
тракт. Улцеративниот колит секогаш се јавува само на дебелото црево и ректумот и го зафаќа неговиот
внатрешен слој (слузокожа) каде се јавуваат воспалителни промени проследени со улцери (поголеми или
помали рани во слузокожата). Според д-р Владимир Аврамовски, дигестивен хирург, за разлика од улцеративниот колити, кроновата болест може да се јави на кој било дел од дигестивниот тракт, но најчеста е
на тенкото и дебелото црево и ги зафаќа внатрешните слоеви на ѕидот на цревото. Овие воспалителни болести се од хроничен карактер.
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Причини за појава на
улцеративниот колит

Нема јасно дефинирана причина, но се мисли дека нарушување на имуниот одговор на организмот при воспалителни
промени во лигавицата заедно со генетска предиспозиција
(во еден дел на случаевите) и влијание на фактори од околината влијаат на почетокот и еволуцијата на болеста.

Симптоми на улцеративниот колит

Упорните проливи со крвави примеси кои не реагираат на
вообичаеното антибиотско лекување, општа слабост, болки и грчеви во стомакот, губење во тежина се најчестите
симптоми. Тие се развиваат со текот на времето, но понекогаш почетокот може да биде брз со акутно нарушување на
општата состојба и да е потребно брзо животоспасувачко
хируршко лекување.

Поставување дијагноза

Колоноскопијата и биопсијата е единствен начин за поставување дијагноза.

Лекување

Лекувањето на пациентот и следењето на болеста го прават специјалисти гастроентерохепатолози. Болеста е хронична па и лекувањето знае да трае долго. Покрај земањето лекови под контрола на докторот, во третманот се под-

разбира и едукација на пациентот, менување на животниот
стил, менување на исхраната.
Доколку третманот со медикаменти не ги дава саканите
резултати во период од шест месеци или состојбата на пациентот се влошува, тогаш е потребно хируршко лекување.
Пациентот уште на почетокот со запознавање со болеста треба да биде информиран за можноста за хируршкото
лекување.

Нормално црево

Нормално дебело црево
е она што функционира
нормално и нормално се
празни, сепак, секој здрав
човек треба да внесува
доволно храна богата со
целулоза или растителни
влакна за да има здрав
дигестивен систем.

Улцеративен колитис

Улцерозен колит е состојба
кога внатрешната
обвивка на желудникот,
која се нарекува мукоза, се
воспалува и се развиваат
мали внатрешни ранички.
Раничките почнуваат да
крвават и се создава гној
и слуз.

Since 1921

СЕРТИФИЦИРАНА
ОРГАНСКА
НЕГА

Совет

Бели дробови

Киселините во желудникот
причина за кашлица
окторке, ви кажувам дека повеќе од 2 месеци кашлам, а вие ме прашувате дали имам киселини?
Пациентите најчесто се збунети кога се жалат за
хронична кашлица, а како терапија за неа добиваат лекови за стомак. Според д–р Камелија Бушљетиќ, пулмоалерголог, одговорот лежи во гастроезофагијалната рефлуксна болест ГЕРБ, кај народот позната како киселини во желудник.
Што е гастроезофагијална
рефлуксна болест?

Кога јадеме храната поминува од устата во желудникот преку хранопроводот, објаснува д–р Камелија Бушљетиќ, а на преминот од хранопроводот во желудникот се наоѓа прстенест мускул кој го контролира преминот на храната и течностите во еден правец и не дозволува желудочната содржина да се врати назад во хранопроводот. Неговата функција ја потпомага и дијафрагмата. Во некои случаи
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овој мускулен прстен не се затвора до крај или желудникот
е многу растегнат од премногу храна и желудочната содржина се враќа назад во хранопроводот. Оваа состојба се
вика ГЕРБ – гастроезофагијална болест. Бидејќи желудникот создава киселина за да се потпомогне варењето на храната – уште се вика и ациден рефлукс. Рефлуксот доведува
до надразнување на рецепторите за кашлање, па пациентот
со гастроезофагијална болест може и да кашла. ГЕРБ е една
од најчестите причини за перзистентната хронична кашлица,
онаа која трае подолго од два месеци. Кај повеќе од 25% од
пациенти со хронична кашлица единствена причина за нејзина појава е гастроезофагијалната рефлуксна болест.
Симптоми

Најголем број од пациентите со ГЕРБ немаат класични
симптоми на болеста како болка позади градната коска,
повторувачки повраќања, ларингитис, промена на боја на
гласот, зарипнатост или, пак, чувство на киселина во устата

или непријатен мирис во неа. Не секогаш кашлицата е условена од враќање на рефлуксот на киселина, таа може да
биде условена од рефлукс на некиселинска стомачна содржина. Оваа хронична кашлица се јавува преку ден и е поизразена кога пациентот зборува на телефон или се смее.
Нејзиниот интензитет може да биде многу голем и може во
екстремни случаи да доведе до чувство на немање воздух и
појава на колапс (што беше и случај со претседателот Буш).
Кај кого се појавува?

ГЕРБ може да е причина и за хронична кашлица и кај деца
и кај тинејџери, но и возрасни. Како старееме количината на
стомачната киселина се намалува, но ГЕРБ не, што е уште
една потврда дека кашлицата може да е условена и од некиселинска содржина. Ако сте пушач, ако имате зголемена
телесна тежина или ако сте трудница, тогаш постои поголем ризик за добивање кашлица поради гастроезофагијална рефлуксна болест. Одредени хранливи продукти ја влошуваат хроничната кашлица условена од ГЕРБ како што се
алкохол, пијалаци со кофеин, портокал, лимон, чоколадо,
лук, кромид, пеперминт, пржена, масна и зачинета храна,
како и храна што содржи домат. Оваа храна или ја зголемува количината на желудочна киселина или го намалува тонусот на прстенестиот мускул.

Како се поставува дијагноза?

Ако пациентот покрај кашлица има и други симптоми кои
се типични за ГЕРБ, дијагнозата се поставува со 24–часовно мониторирање на Ph вредностите во хранопроводот или
со тест M2 Ph за дијагноза на неациден рефлукс. Почесто се
оди кон неинванзивна метода како што е радиографијата со
бариумска каша. Дијагнозата се прави и со езофагоскопија.
Друг начин за да утврдиме дали кашлицата е предизвикана од ГЕРБ е давање медикамент протон пумпа инхибитор

PPI во рок од три месеци по што се гледа дали кашлицата
исчезнала.
Сменете ги животните навики

Кога дијагнозата ќе биде поставена, терапијата не е
само медикаментозна туку мора да се сменат и животните навики:
yy Диета која треба да ги исклучи следниве продукти – алкохол, пијалаци со кофеин, портокал, лимон, чоколадо,
лук, кромид, пеперминт, пржена, масна и зачинета храна, како и храна како што содржи домат
yy Да не се носи тесна облека
yy Да не се легнува најмалку два и пол часа по оброк
yy Да не се јаде најмалку 4 часа пред спиење
yy Да се спие на повисоко (40 степени тело во однос на
кревет)
yy Да се јаде почесто, но во помали количини
yy Да се избегнува консумирање газирани пијалаци
Ако и покрај терапијата и промената на животните навики
кашлицата продолжи, тогаш може да се обратите и кај торакален хирург за антирефлуксна хирургија. Денеска сè повеќе
се усовршуваат и ендоскопските техники за да се обезбеди
помалку инванзивен третман на гастроезаофагијалната рефлуксна болест. Сè уште експериментално, но во блиска иднина и можно тераписко решение е т.н. торакс – вештачки
езофагијален сфинктер (вградување на алка од мали магнети околу прстенестиот мускул на крајот од хранопроводот).
ГЕРБ не е за занемарување бидејќи освен со хронична кашлица е поврзан и со многу посериозни заболувања, како
бронхијална астма, облитерантен бронхиолит, идиопатската
белодробна фиброза, склеродерма белодборната фиброза.
Затоа не чудете се ако кога дојдете кај пулмолог, тој ви поставува прашања за вашиот стомак!
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Ризик фактори

Здравје

Фактори што може да го зголемат ризикот од остеоартритис се:

Зглобови

yy Возраст – со годините се зголемува ризикот од

остеоартритис

yy Пол – Жените се поподложни на остеоартритис за раз-

лика од мажите

yy Зголемена телесна тежина – на неколку начини го зго-

ОСТЕОАРТРИТИС
зглобни коскени проблеми

лемува ризикот од остеоартритис. Прекумерната телесна
тежина создава дополнителен притисок и стрес на зглобовите. Исто така, масното ткиво може да продуцира протеини кои предизвикуваат воспаление околу зглобовите.
yy Повреди на зглобовите – особено повторувачките
спортски трауми врз одреден зглоб може да придонесат
за развој на остеоартритис.
yy Генетска предиспозиција – кај некои луѓе постои генетска предиспозиција за развој на остеоартритис
yy Деформитети на коските – постоењето на вродени деформитети на коскено – зглобниот систем го зголемува
ризикот од развој на остеоартритис.
Други болести и состојби – дијабетес и други ревматски болести како ревматоиден артритис може да го зголемат ризикот од остеоартритис.
Компликации

Остеоартритисот е дегенеративна болест која со текот
на времето се влошува. Болките во зглобовите и ограничувањето во подвижноста ги отежнуваат секојдневните активности на овие пациенти.

Дијагноза

За време на физикалниот преглед, докторот ги прегледува погодените зглобови и го одредува постоењето на оток,
болка при допир, црвенило, како и опсегот на движење.
Исто така, може да бидат препорачани одредени снимања и
лабораториски анализи.

Симптоми

Остеоартритисот е најчеста форма на артритис што
ги напаѓа зглобовите на целото тело, но најголема предиспонираност имаат зглобовите на рацете, колената
колковите и ’рбетот. Настанува како последица на стареење на зглобовите при што се јавува дегенерација и
оштетување на ’рскавично ткиво кое се наоѓа на зглобните површини. Со текот на времето болеста напредува и
не е можно потполно излекување. Според д-р Аница Хаџи
Петрушева Јанкијевиќ, физијатар, со поставување одредени животни навики и со дополнителни третмани може
да се помогне во намалување на болката, забавување на
прогресијата на болеста и подобрување на функцијата на
зглобовите.
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Симптомите на остеоартритисот се развиваат бавно, постепено и се влошуваат со текот на времето. Тука спаѓаат:
yy Болка – најнапред болката се јавува во текот на подолго
движење, за подоцна да е присутна и по помало оптоварување па дури и во мирување
yy Чувствителност – зглобовите се чувствителни на допир
yy Вкочанетост – карактеристична е утринската вкочанетост, која по кратко раздвижување се намалува
yy Флексибилност – се намалува опсегот на движење и
мобилноста на зглобовите
yy Крепитации во зглобовите – во текот на движењето
се слушаат крепитации (крцкање) во зглобовите.

Дијагностички постапки

Рендген – На рендген зраци не се гледа ’рскавичното
ткиво, но може да се претстави стеснувањето на зглобниот
простор, што укажува на ’рскавично оштетување.

Магнетна резонанца – се користи за добивање комплетна визуелизација на коскеното, ’рскавичното и другите мекоткивни структури во зглобот и нивниот степен на оштетување.
Лабораториски анализи – може да помогнат за да се
утврдат други причини за болка во зглобовите како ревматоиден артритис, гихт и други.
Третман

Не постои лек за остеоартритис, но аналгетската медикаментозна терапија, која се состои од нестероидни антиинфламаторни лекови (НСАИЛ) или ибупрофен, може да ја намали болката и да го олесни движењето. Одржување на соодветна телесна тежина е еден од најважните чекори за намалување на тегобите. Исто така, може да помогне и:
yy Физикална терапија – Преку одредени физикални
процедури кои имаат аналгетско и антиинфламаторно
дејство, како и при изготвување на индивидуална програма за вежбање, се зајакнуваат одредени групи мускули со што зголемува опсегот на движење и се намалува болката. При тоа терапевтот врши обука во однос на
тоа како поедноставно да се извршуваат секојдневните
активности.
yy Стегачи и ортози – Одредени ортопедски помагала
може да помогнат за да се намали болката додека се
движите. Овие ортози го намалуваат притисокот врз
зглобот кој е погоден од остеоартритис.

Доколку физикалната терапија и медикаментозната терапија немаат резултат, тогаш се преминува на поинвазивен
третман:
yy Кортикостероиди инјекции – Овие инјекции кои се
инјектираат во зглобот помагаат да се намали болката
и воспалителниот процес. Бројот на инјекции кои еден
пациент може да добие во текот на една година е ограничен поради тоа што може да го влоши оштетувањето
на зглобовите со текот на времето.
yy Интраартикуларни инјекции за подмачкување кои
содржат хијалуронска киселина ја намалуваат болката и го олеснуваат движењето со тоа што се намалува
триењето на структурите во зглобот.
yy Поставување на вештачки зглоб – Со оваа хируршка интервенција се заменуваат зглобните површини со
протези (вештачки колк, колено и сл).
ЗДРАВ ЗГЛОБ

ОСТЕОАРТРИТИС

Оштетена
’рскавица
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Здравје
’Рбет

Туберкулоза

Туберкулозата е хронична
инфективна болест која
најчесто ги зафаќа белите дробови, но и урогениталниот
систем, лимфните јазли, менингите, коските и зглобовите.
’Рбетната туберкулоза најчесто е поврзана со ендемски
подрачја и многу почесто се јавува кај малите деца и
младите луѓе, а инциденцата се зголемува во развиените
земји. Истражувањата покажуваат дека постои и генетска
предиспозиција за болеста. Според постари податоци,
во 10% од регистрираните случаи туберкулозата ги
зафаќа скелетот, а во 5% ’рбетот (< 1% од сите случаи
на туберкулоза). Само 1/3 од случаите имаат докажана
туберкулоза на друг систем во организмот (најчесто
пулмонална). Со оглед на јасниот пораст на туберкулозата
во последните 2 декади, според најновите податоци, 50%
од сите регистрирани случаи на скелетна туберкулоза и
15% од сите случаи со екстрапулмонална туберкулоза се
на ’рбетот. Иако може да се јави во кој било сегмент од
’рбетниот столб, најчеста е во тораколумбалниот сегмент.
За разлика од гнојните, пурулентни, неспецифични инфекции
на ’рбетот, туберкулозата влегува во групата на т.н. специфични спондилити или спондилодисцити, објаснува д-р Неда
Трајковска, трауматолог.
Симптоми и клиничка слика

Болеста се развива многу бавно па може и да не се забележи подолг период. Почнува да се манифестира со незабележителни и лесни болки при движење, кои со тек
на време се интензивираат. Од општите симптоми доминираат оние од класичната клиничка слика на туберкулоза: треска, ноќно потење, загуба на телесна тежина... Неопходна е детална анамнеза (со посебен акцент на епидемиолошката и фамилијарната) со што се добиваат многу важни податоци за прележана белодробна туберкулоза или туберкулоза во семејството или блиската околина, особено за пациенти кои доаѓаат од т.н. ендемски
подрачја. Комбинацијата на локалниот наод (болка, ограничена подвижност во зафатениот сегмент, понекогаш
видлив и оток во меките ткива и деформитет (грпка на
’рбетот) и општата симптоматологија треба да го разбуди сомнежот за можна специфична инфекција на ’рбетот.
Карактеристично, се јавува деструкција на прешленските
тела и дискусот меѓу нив, се создава т.н. ладен апсцес кој
се спушта дистално од нивото на инфекцијата, се јавува
кифоза и формирање грпка. Во подоцнежна фаза од заболувањето може да бидат присутни и невролошки дефицити кај пациентот, некогаш и комплетна параплегија.
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на ’рбетот

Дијагноза

За почеток се прават лабораториски анализи (крвна слика, седиментација, CRP), при што најчесто се
наоѓа изразито висока седиментација и нативна рендгенграфија на сегментот (само изразено деструктивните процеси се видливи на Ртг). За јасна визуелизација на процесот препорачлива е магнетна резонанца,
со што јасно се прикажува степенот на деструкција,
бројот на зафатени нивоа, големината на ладниот апсцес, инволвираноста на спиналниот канал и компресијата врз ’рбетниот мозок. Со магнетната резонанца не може секогаш да се направи сигурна диференцијација меѓу специфична и неспецифична инфекција
на ’рбетот, а понекогаш во диференцијална дијагноза
влегуваат и туморски процеси на ’рбетниот столб. Потоа неопходен е примерок од изменетите ткива, кој
најчесто се добива со пункција и евакуација на апсцесот под ЕХО/КТ контрола или биопсија под КТ контрола. Понекогаш е неопходна и хируршка (отворена)
биопсија за добивање адекватен ткивен материјал за
дијагноза. Во голем процент од случаите обидот за
култивација на M. Tuberculosis на Lowenstein-Jensen
подлога е неуспешен. Мала дијагностичка сигурност
нуди и кожниот Mantoux тест. За таквите случаи препорачлива е PCR техниката (GeneXpert), која овозможува поставување брза и точна дијагноза со идентификација на присуството на M. tuberculosis во испитуваниот примерок од ткиво.

Третман на ’рбетната туберкулоза

Во минатото единствен третман на ’рбетна туберкулоза
бил конзервативниот - имобилизација на ’рбетот со корсети
или комплетна врзаност за кревет и комбинирана туберкулостатска терапија во траење од 6, 9, 12 понекогаш и 18 месеци. Туберкулостатиците и денес не ја изгубија својата важност, за секој вид туберкулоза постојат препораки и протоколи од Светската здравствена организација (СЗО) за времетраењето и комбинацијата од лекови која пациентот треба
да ја прима.
Со развојот на многу оперативни техники за третман на
’рбетната патологија, денес кај одредени случаи на ’рбетна
туберкулоза постојат јасни индикации за оперативен третман, по што се продолжува со туберкулостатската терапија.

Хируршкиот третман опфаќа опсежен дебридман
на инфицираното ткиво (дренажа и лаважа на апсцесите, отстранување на зафатените прешлени и
дискуси), широка декомпресија на ’рбетниот мозок
и нервните структури, поставување коскен графт или
титаниумска замена за прешлен во настанатите дефекти, корекција на деформитетот и стабилизација
на нестабилниот сегмент од рбетот со внатрешна фиксација. Крајната цел на овој вид третман е подобрување на невролошкиот статус на пациентот, корекција на деформитетот, стабилизација на ’рбетот и
постигнување фузија на ниво на зафатениот сегмент.
Паралелно со тоа продолжува туберкулостатската
терапија под контрола на пнеумофтизиолог.
Генерално прифатени индикации за оперативен третман се:
• невролошки дефицит (посебно прогресивен) од
компресија на ’рбетниот мозок
• нестабилен ’рбет
• ’рбетен деформитет - изразена или прогресивна

кифоза

• голем ладен апсцес (посебно во вратната регија, заради

компресија на душникот и хранопроводот)

• неуспех на конзервативниот третман (резистентни

соеви на бактеријата)
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Н

ајчесто карциномот се појавува и развива во
тишина без да се појави чувство на болка, поради што потешко се дијагностицира. Карциномот сам за себе не е болен, спротивно тој
предизвикува болка доколку врши притисок
или нарушување на некои делови на телото. Д–р Славица Кралева, онколог, објаснува дека болката се јавува во
моментот кога туморот или метастазата ќе дојдат во допир
или ќе инфилтрираат некој осетлив дел од телото.

Од што зависи кога ќе се појави
болката?

Појавувањето на болката најчесто зависи од локализацијата на туморот. Некои карциноми се болни уште на почетокот на нивното појавување, додека пак, некои предизвикуваат чувство на болка веќе во некој напреднат стадиум. Пациентите често појавата на болката ја поврзуваат со
ширењето на карциномот или со повторното појавување
на болеста. Не треба да се заборави дека интензитетот на
болката не секогаш е поврзан со еволуцијата на карциномот и ефикасноста од третманот бидејќи и малите тумори
што вршат притисок на некој нерв можат да бидат причина за интензивна болка, додека, пак, големи тумори сместени во некоја шуплина не се причина за чувство на болка.

Физички и емоционални
нарушувања

Болката како последица на карциномот може да доведе
до физички и емоционални нарушувања, кои, пак, влијаат

на лекувањето, предизвикуваат чувство на замор, губење
на апетитот и несоница. Пациентите треба веднаш да го
информираат својот доктор доколку чувствуваат болка
или, пак, доколку истата е со појак интензитет со цел што
побрзо утврдување на причината која довела до појавување на болката. Често болката е дефинирана според нејзиното времетраење.
Акутна и хронична болка

Акутната болка трае кратко време (неколку часови или
недели). Се појавува наеднаш и нејзиниот интензитет варира. Пример за ваков вид болка е болката предизвикана
од некој третман, дијагностички методи или предизвикана од несакана реакција како последица од применетиот
третман. Овој вид болка исчезнува веднаш по отстранување на причината што ја предизвикала болката. Хроничната болка трае долго и може да биде присутна неколку
недели, месеци па и подолго време. Таа може да е присутна постојано или да се појавува и исчезнува со различен
интензитет. Причина за болката кај пациенти со карцином
може да биде самиот карцином, некои медицински интервенции и иследувања, третманот што се користи за лекувањето на карциномот и несаканите ефекти од применетиот третман.

Механичка болка

Болката што е предизвикана од туморот може да биде
механичка болка. Овој вид болка се јавува кога туморот го
спречува нормалното функционирање на некој орган или
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некој дел од телото. На пример доколку туморот е сместен
во некој орган од дигестивниот систем исхраната или варењето на храната се блокирани поради што се јавува болка. Доколку се јават метастатски промени во коските тогаш
се јавува болка при движењето.
Болка предизвикана
од воспаление

Кога туморот ќе зафати некое ткиво, ѕидот на некој орган или некој дел од коската, телото го препознава туморот
како туѓо тело, поради што се развива воспалителна реакција како резултат на одбранбен механизам на телото. Оваа
болка ја викаме воспалителна болка и обично се смирува
преку ноќ кога телото мирува. Често воспалителната болка
е комбинирана со механичката.

Невропатска болка

Невропатска болка се јавува кога туморот или метастазата го притискаат или оштетуваат нервниот систем: некој
нерв, ’рбетниот мозок или мозокот. Пациентите оваа болка
често ја опишуваат како чувство на горење, пецкање или,
пак, имаат чувство дека нешто се движи под кожата. Како
што веќе напоменавме, болката се јавува и како резултат
на некои медицински интервенции и прегледи кои се користат за дијагностички цели како интрамускулни инјекции, поставување на интравенска линија, лумбална пункција, пункција на коскена срцевина.

Болка како последица
на третманот

Болката се јавува и како резултат на третманот што се
применува во лекувањето на карциномот. Хируршкиот
третман кој има за цел отстранување на туморот може да
биде причина за болка како резултат на оштетување на
ткивото или нервите или, пак, како резултат на инфекција.
Некои од цитостатските лекови што се користат при леку-
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вањето на карциномите може да предизвикаат болка поради повраќање, дијареа, констипација и воспаление на слузницата на усната празнина. Радиотерапијата се применува
при лекување на некои карциноми и може да предизвика
болка во зависност од регијата што се зрачи.
yy Болки во коските се последица на канцерот што се
проширил во коските. Туморот може да погоди една
специфична област или повеќе делови од коските.
Канцерогените клетки го уништуваат коскеното ткиво
и предизвикуваат болка. Пациентите ја опишуваат како
досадна и мачна болка.
yy Болка од меките ткива – се мисли на болка од некој орган или мускул. На пример, може да се чувствува
болка во грбот како последица на оштетување на ткивото на бубрегот. Пациентот не може точно да ја лоцира болката, но ја опишуваат како остра, со згрчување
или мачна. Болката во меките ткива е наречена и висцерална болка.
yy Фантомска болка значи болка во дел од телото што
е отстрането. На пример, болка околу едната рака или
нога, што е отстранета поради сарком или остеосарком.
Независно од причината што ја предизвикала болката
многу важно е истата да биде контролира, што овозможува
и подобар квалитет на живот на пациентите кои се заболени од карцином.

ПИСМО

По четврти пат горди родители
во „Аџибадем Систина“
Секој ден е ново искуство, мал милион обврски,
24 часа грижа, но секогаш ведри, насмеани и полни
со љубов гледајќи ги насмеаните лица на Анеса (10),
Елиза (6), Доган (2) и новороденчето Далина. Уште од
самиот почеток сакавме да создадеме големо семејство, со многу деца.
Кога првпат дознав дека сум бремена сакав покрај
мене да имам доктор кому целосно ќе можам да му
го доверам моето здравје. Тогаш мојата драга пријателка ми ја препорача болницата „Аџибадем Систина“ бидејќи имала одлични доктори и услови. Веднаш
закажав преглед кај д-р Јован Костадинов. Професионалноста, пријателскиот пристап и целокупната грижа на докторот и воопшто целиот тим оставија силен впечаток кај мене и мојот сопруг. Од
тој момент и двајцата знаевме дека „Аџибадем Си-
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стина“ ќе биде местото каде ќе се случуваат најважните моменти од нашиот живот – раѓањето
на нашите сонца. Подеднакво ѝ благодарам и на д-р
Елизабета Матевска, која исто така се грижеше
за бременоста со Елиза. Четирите бремености за
мене се најубавото искуство благодарение на сигурноста што ја имам тука.
Оној кој има деца знае колку е потребно да имате
и професионален педијатар во секое време. Покрај
децата, јас и мојот сопруг секогаш доаѓаме тука за
здравствена консултација. Моето семејство е здраво и среќно благодарение на вас.
				Со почит
			
Албана и Фаик Бекташ

Неговата иднина
започнува денес

Аптамил 3 со Пронутра+
подржува развој на мозокот
допринесува за здрав
имун систем

Важна напомена
Доењето е најдобро за бебето и има многубројни придобивки. Важно е додека се подготвувате, а и во текот на доењето да имате здрава и избалансирана исхрана. Комбинација од доење и хранење со
шише во првите недели од животот може да го намали Вашето млеко, а одлуката да не доите потоа е тешко да ја смените. Социјалните и финансиските последици од користењето формула за доенчиња
треба да се земат во предвид. Несоодветно користење на формула за доенчиња или несоодветна храна, како и несоодветни методи на хранење може да претставуваат ризик за здравјето на детето.
Ако употребувате формула за доенче треба внимателно да ги следите упатствата за користење дадени од производителот. Доколку тоа не го направите детето може да се разболи.
Секогаш советувајте се со Вашиот доктор, патронажна сестра или здравствен работник за исхраната на Вашето дете.

14.011

Започнете да ја градите иднината на
Вашето дете денес

Здравје
Дете

SOS
МОЕТО ДЕТЕ НЕ ЈАДЕ

Р

ечиси не постои мајка која не ја изговорила реченицата „Моето дете не јаде доволно“. Повеќето
од вас сигурно знаете колку фрустрирачка може
да биде состојбата кога детето одбива да јаде, посебно кога внесуваме некоја нова храна или, уште
полошо, кога му се нуди храна што претходно ја јадело а сега
категорично одбива да ја јаде. Повеќето од децата го прават
ова одвреме навреме, но за еден мал процент тоа е „начин
на живеење“. Зошто е тоа така? Според д–р Анета Демерџиева, педијатар, различни фактори може да бидат причина и
истите треба внимателно да се откријат за да му помогнеме
пред сè на детето, но и на родителите во надминување на
оваа трауматична состојба. Секако, прво на што секогаш помислуваме е дека на детето не му се допаѓа понудената храна. Дете со кое лесно се комуницира само ќе ни каже дека
понудената храна не му е доволно вкусна. Во тој случај лесно може да ја замениме. Но, проблем е кога детето не сака
да прими ниту еден вид понудена храна. Во тој случај може
да се работи за повеќе различни причини. Треба да се има
на ум следново:
Пребирливост во поглед на храната

Одредени периоди од животот на детето, посебно периодот помеѓу втората и третата година од животот, се карактеризираат со изразена пребирливост во поглед на храната.
За разлика од доенечкиот период кога растот е многу интензивен, во овој период настанува забавување кое го следи и
намалување на апетитот на детето. Ова истовремено е пе-
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риод на многу интензивен когнитивен развој во текот на кој
детето манифестира многу изразен интерес за околината и
врсниците и најчесто „воопшто нема време за јадење“. Значи пребирливоста е дел од нормалниот развоен процес во
детството. Многу е важно како ќе се однесуваат родителите.
Доколку не покажат разбирање и инсистираат на поголем
внес на храна често само создаваат аверзија кон храната. Од
друга страна, некои деца обидувајќи се да ги задоволат родителите непотребно внесуваат и повеќе храна од потребната, што неминовно води кон развој на угоеност.
Алергии на храна

Губиток на апетит и одбивност кон храна може да се јави
и во склоп на одредени нутритивни алергии. Одредена храна
што предизвикува појава на алергии може да даде цела низа
дигестивни потешкотии – мачнини, гадење, повраќање и
чести профузни празнења на столици со течна конзистенција
што кај детето доведува до развој на дехидратација и во исто
време создава одбивност, но и страв од храната воопшто.
Неправилниот начин на хранењето – пред телевизор,
со различни играчки или за време на компјутерски игри, создава лоши прехранбени навики – детето јаде механички и
најчесто не ја џвака доволно храната. Кога ќе се најде во услови кога нема телевизор или компјутер одбива да јаде. Родителот во текот на оброците треба да го научи детето да се
фокусира само на храната, да не попушта пред барањето на
детето за „цртан филм или компјутерска игра“, а дури по оброкот да му дозволи на детето да ѝ се врати на играта.

Одбивност кон храната кај детето може да се јави и поради сензорна пречувствителност, посебно кон одредени
карактеристики на храната како што се:

yy нејзината конзистенција (кашеста, течна, лигава, многу
густа, леплива итн.);
yy нејзиниот мирис (поради присуство на одредени прехранбени продукти–кромид, лук, зачински билки);
yy нејзината боја (која му буди непријатни асоцијации) или
yy поради севкупниот изглед.
Неправилната исхрана – консумирање само нездрава
храна како на пример – сендвичи со плескавици или хот–дог
сендвичи (junk food – храна што содржи многу калории од
шеќери и масти, а многу малку протеини, витамини и минерали), може да биде причина за аверзија кон здрава храна.
Правилните прехранбени навики треба да се развиваат кај
децата од најмали нозе. Родителот треба да му биде пример
на детето и никогаш да не консумира нездрава храна пред
сопственото дете. Многу е важно да се избегнува користењето грицки помеѓу оброците што дава чувство на ситост
и редуцирање на апетитот во текот на редовните оброци.
Свесното прескокнување на оброците, посебно во тинејџерскиот период од животот, со цел да се постигне на-

малување на телесната тежина води кон постепена редукција на апетитот и создавање чувство на одбивност кон храната. Мотивот е најчесто подобар физички изглед, поистоветување со врсниците или нагласено незадоволство од
сопствениот изглед. Прескокнувањето оброци или избегнувањето на одредени видови храна може да доведе до развој
на клиничка слика на анорексија.
Неправилниот распоред на оброците, посебно нивното одлагање за доцните вечерни часови може да создаде одбивност кон храната. На крајот на денот некои деца се премногу уморени за да јадат, посебно доколку се работи за доенчиња, спортисти или ученици. Затоа оброците треба да бидат
регуларни и навремени.
Болест – секоја болест го редуцира апетитот и сосема е
разбирливо дека болно дете јаде многу помалку од здраво дете. Не постои простор за загриженост доколку детето
по оздравувањето повторно почне нормално да јаде. Кога
е болно родителот треба да инсистира на зголемен внес на
течности, посебно доколку има покачена температура или
зголемен губиток преку повраќање и лоши столици. На овој
начин ќе го превенира развојот на дехидратација или истата
правилно ќе ја третира.
И на крај, децата интуитивно знаат колку храна им е
доволно. Родителите мора да бидат реални – детето
не може да изеде иста количина храна како возрасните. И детето исто како и неговите родители не внесува иста количина храна секој ден. Тогаш кога јаде
помалку а нема знаци за болест родителот не треба
да го вклучува „алармот“. Треба да знаеме дека дебелината не е здравје туку болест. Детето треба да се
учи да јаде правилно а не прекумерно. А родителот со
своите прехранбени навики треба да биде позитивен
пример за сопственото дете.
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Здравје
Дете

Мамо,
ме боли
главата

Г

лавоболката не е карактеристична само за возрасната популација. За жал, таа е присутна и кај деца
помали од 7 години. За причините и типовите главоболка во детската возраст, разговаравме со д-р
Оливера Лековска, педијатар невролог.

Симптоми на главоболка кај деца

Како и кај возрасните така и кај децата постојат повеќе
различни типови главоболки, како периодични главоболки
од типот на мигрена или тензиона главоболка (предизвикана
од стрес), но и хронични секојдневни главоболки. Симптомите кај детските главоболки се разликуваат - кај возрасните
мигренозните главоболки почнуваат најчесто наутро, кај децата нивниот почеток е најчесто доцна попладне и тие траат пократко (од 1 – 4 часа). Најголемиот број главоболки во
детството не се поврзани со сериозно заболување туку со
несоодветен режим на одмор, исхрана и физичка активност
кај децата.

Мигрена

Овој тип главоболка сè почесто се дијагностицира кај децата, дури и во доенечка возраст. Таа не мора да биде еднострана, главно претставува пулсирачка болка, која се влошува со активност, често постои гадење и повраќање, стомачна болка и пречувствителност на светлина и звук.
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Тензиони главоболки

Овие главоболки траат од пола час до неколку дена. Помалите деца често престануваат со игра и имаат потреба за подолг сон. Станува збор за болка со благ до умерен
интензитет од двете страни на главата, не е пулсирачка и
не се појачува при физичка активност, не е следена со гадење и повраќање. Постои затегнатост (спазам) на мускулите на главата, вратот и рамениот појас. Често се поврзани со
стресни моменти во училиште или дома, имаат бенигнен карактер и добро реагираат на сон.

Cluster главоболки (во групи)

Се јавуваат кај поголеми деца, над 10-годишна возраст,
во серии од 5 и повеќе епизоди, во различни интервали, од
1 епизода на 2 дена, до 8 епизоди на ден. Станува збор за
остра прободна болка од едната страна на главата која трае
од 15 мин. -3 часа, следена со солзење, секреција од носот
и вознемиреност.

Хронични секојдневни главоболки

Овој термин означува мигренозни или тензични главоболки кои се јавуваат повеќе од 15 дена во месецот во период
од над 3 месеци. Поврзани се со инфекции, благи трауми на
главата и преголема употреба на аналгетици (повеќе од 2-3
пати неделно).

Кога да посетите лекар?

yy Ако главоболките го будат детето од сон
yy Ако се зачестуваат или стануваат појаки
yy Ако ја менуваат личноста /карактерот на детето
yy Ако се јавуваат по пад или удар во главата
yy Ако се следени со покачена температура и здрвен врат.

Фактори што влијаат на појава на
главоболка се:

1. Инфекција - настинка, грип, инфекции на уво и синуси, но
и посериозни инфекции на мозокот- менингитис или енцефалитис придружени и со други симптоми - висока температура, затегање на врат;
2. Траума на главата-дури и благи трауми можат да предизвикаат главоболка, но потребен е итен преглед ако главоболката се појачува;
3. Емоционални фактори-стрес, анксиозност, депресија;
4. Генетска предиспозиција- доколку во семејството има
членови кои страдаат од главоболка, особено од мигрена;
5. Храна и пијалоци-нитрити кои се присутни во сланината,
колбаси и виршли, како и други адитиви во храната,
6. Премногу кофеин-газирани сокови, чоколадо, кафе и чај

или патолошки процеси во мозокот - тумор, крвавење.
Секако, при овие состојби секогаш постојат и други сериозни симптоми - нарушување на видот, вртоглавици, нарушена моторна координација.
Како да постапите?

Водете дневник на главоболките - кога се јавуваат, колку
траат, провокативни фактори. Направете листа на сите лекови, витамини и суплементи што ги прима вашето дете. Ставете влажна ладна крпа на челото на детето и овозможете му
одмор во затемнета и тивка просторија. Дајте му една доза
аналгетик на почетокот на главоболката (на пример ибупрофен или парацетамол). Не го повторувајте лекот почесто од
препорачаното! Практикувајте здрави навики - доволно сон,
физичка активност, здрава исхрана. Зголемената тежина и
недоволната физичка активност се директно поврзани со
појава на главоболки, особено кај адолесцентите. Намалете го стресот - премногу обврски, а недоволно игра и забава
придонесуваат за појава на главоболки. Секогаш консултирајте се со педијатар или педијатриски невролог и придржувајте се до терапискиот план.

советуваме

мажите
се од Марс,
Дури и кога се работи за најстабилните и најзаљубени двојки
во одредени периоди од една врска комуникацијата меѓу партнерите едноставно слабее. Најчесто причината е несогласувања
во однос на одредени ставови или различен тип комуникација.
Како да се преброди овој тежок период и да се одврзе јазот на
несогласувања?
Дали вашата кавга некогаш може да почне со тоа што има за вечера? Најчесто психолозите тврдат дека здрава комуникација е кога двојката е во можност да
разговараа за чувствителни теми и да дојде до заедничко решение за одредени
проблеми. Здравата комуникација вклучува слушање со емпатија, што значи дека
луѓето можат да ги изразат своите чувства без да бидат осудени или погрешно
разбрани.
Стил на комуникација

Стилот на комуникација е многу поважен од содржината на информациите што
треба да ги споделите. Доколку немате теми за комуникација со вашиот партнер
значи дека врската е во криза и треба и двата партнера да обрнат внимание.
Всушност комуникациите може да се поделат во две групи – комуникација за
размена на информации во врска со заеднички активности (на пример, распределба кој ќе го земе детето од градинка или од училиште) и комуникација кога
членовите во семејството споделуваат емоции и чувства (тага или среќа).
Среќните семејства комуницираат добро и на двете полиња, а со тоа се намалува стресот и напнатоста во семејството.
За некои луѓе, пак, помалку стресно е кога зборуваат за други луѓе и настани, а
не за своите лични чувства и ситуации.
Понекогаш посилниот пол не знае добро да се искаже и да ги пренесе емоциите,
едноставно проблемите се обидуваат да ги решат сами. За да ја подобрат семејната комуникација мажите мораат да сфатат дека не секогаш сами можат да дојдат до решение и
дека проблемите е многу полесно кога се споделуваат со најблиските. Како што на жените
им е потребно рамо за плачење, така и на мажите им е потребна таа поддршка. Но, треба да
се знае и дека иако жените отворено зборуваат и се жалат за своите проблеми, тоа не значи
дека тие не знаат како самите да ги решат. Тие едноставно сакаат да ги искажат своите маки
и проблеми, а мажите едноставно треба да ги слушнат.

Пронајдете решение

Разликите во начинот на комуникација исто така се голем фактор бидејќи мажите и жените
комуницираат на различни начини. Затоа некогаш комуникацијата излегува од контрола, ко-
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Да

ли

а жените
од Венера?
муникацијата почнува на една тема, а завршува со друга во поинаква насока. Понекогаш е тешко и да се разговара на заеднички теми поврзани со финансиите, семејството, работата, децата, домашните обврски. Овие проблеми започнуваат кога партнерите немаат разбирање и не си даваат поддршка еден на друг.
Постојат и други интересни факти што можат да појаснат зошто се јавуваат проблемите во комуникацијата. Жените при комуникација употребуваат многу повеќе зборови во однос на мажите. Истражувањата покажуваат дека жените
употребуваат 250 зборови во минута, додека мажите двојно помалку, односно
125 зборови во минута. Според тоа, жените дневно користат 25.000 зборови,
а мажите 12.000. Но, сепак, на крај од денот жените повторно имаат што да
кажат!
Друга карактеристика е тоа што мажите и жените имаат различни стилови
на комуникација. Жените имаат тенденција да зборуваат многу побрзо од мажите и да го прекинуваат соговорникот ако не се согласуваат со неговото
мислење. Мажите, пак, молчат бидејќи ги бираат вистинските зборови сакајќи да го искажат тоа што го чувствуваат.

Совет

Доколку имате проблеми во комуникацијата, најдобро
е да посетите брачен советник кој ќе ви ги посочи грешките во комуникацијата и ќе ве советува на што треба да
внимавате. Сите парови во одреден период имаат проблеми, но клучот е во тоа за проблемите да се зборува отворено, да се прифатат разликите. Поминувајте повеќе време заедно, зборувајте за секојдневните обврски, за тоа како сте го поминале работниот ден. Близината ќе влијае и на начинот на комуникација. Споделувајте шеги и романтични моменти.
yy Не комуницирајте кога сте многу нервозни
yy Секогаш кога комуницирате имајте поента
yy Фокусирајте се на факти, а не на чувства
yy Внимателно со озборувањето
yy Слушајте го разумот, не емоциите
yy Не се борете за водство во комуникацијата
yy Избегнувајте конфликти
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превенција
Срце

КАРДИОЛОШКИ ПАКЕТИ
– ГАРАНЦИЈА ЗА ЗДРАВО СРЦЕ –

К

лучот за превенирање на кардиоваскуларните болести е всушност во менаџирање на вашите ризик
фактори како висок крвен притисок, високи вредности на холестерол, шеќер во крвта… Но, како да
знаете дали имате ризик фактори? Најдобар начин
се редовните кардиолошки прегледи.
„Редовните кардиоваскуларни скрининг тестови се важни
бидејќи ви помагаат да ги откриете ризик факторите (модифицирачки и немодифицирачки) уште во најрана фаза. На
овој начин, може да влијаете врз ризик факторите со промена на животниот стил/лекови пред да настанат оштетувања на кардиоваскуларниот систем“, објаснува д–р Димитар Душкоски.
Доколку на редовните кардиолошки прегледи не се дијагностицирани промени во кардиоваскуларниот систем, и покрај вашите ризик фактори, не значи дека нема да ги развиете во иднина. Тоа значи дека треба да го промените вашиот
животен стил во позитивна насока.
„За многу пациенти скрининг тестовите се „будење“. Зголемени вредности на холестерол во крвта на пример, значи
дека е време да внимавате на исхраната и да бидете физички
поактивни“, објаснува д–р Душкоски.
Според д–р Душкоски, повеќето редовни кардиолошки
прегледи треба да почнат од 20. година. Во кој временски
период ќе треба да правите прегледи, зависи од нивото наризик. На пример, доколу е дијагностицирана аритмија, тоа
значи дека кардиолошките прегледи треба да се прават по-
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често. Големо влијание врз појавата на кардиолошките заболувања има и фамилијарната оптовареност, како и системските заболувања (дијабет, висок крвен притисок).
Што содржат кардиолошките
пакети?

Постојат неколку неопходни испитувања што треба да гинаправите кај вашиот доктор доколку сакате да откриете
дали сте во ризик од некое срцево заболување. Докторот
пред да ги направи сите испитувања најпрво ќе направи детален преглед, ќе се информира за вашата лична и семејна историја. Покрај лабораториските анализи, ова се испитувањата што треба да ги направите:
Електрокардиограмот (ЕКГ) – претставува графички приказ на работата на срцето. Со читање на електрокардиограмот се одредува срцевата фреквенција, ритам, а исто
така се дијагностицираат оштетувања на срцето и неговата
обвивка, како задебелување или инфаркт на миокардот. Со
ЕКГ може да се забележи брзината на работата на срцето т.
е. дали срцето има нормален, забрзан, забавен или неправилен ритам.
Ехокардиографија – ги открива структурните, морфолошки промени на срцето. Со оваа дијагностичка постапка
се гледаат димензиите на срцето и срцевите шуплини, структурата на срцето, градбата и функцијата на залистоците, пумпната моќ на срцевиот мускул. Ехото на срце е само едно од
испитувањата што треба да се направат за да бидеме сигур-

ни при изложување на физички напор. Ехото на срце не ги
покажува сите заболувања, тука е значајно и обичното ЕКГ
во мир, стрес тест, контрола на крвниот притисок. Доколку
најдеме нешто сомнително, пациентот се испраќа и на други испитувања.
Доплер на каротиди и испитување на вени и останати артерии – ова испитување се препорачува кај луѓето
со семејна историја оптоварена со кардио – васкуларни заболувања, кај пациенти со шеќерна болест и/или бубрежна болест или невролошки симптоми (пореметен говор, вртоглавица, пореметување во движењето на рацете, нозете,
пореметување во вид. При преглед на артериите се гледа
нивната морфологија, проодност, брзина на течење на крвта
и се утврдуваат евентуалните стеснувања или аномалии. Се
изведува со цел да се одреди присуство на атеросклеротична болест на крвните садови кои се задолжени за носење
кислород во крв до мозокот. Двете каротидни артерии се наоѓаат на двете страни од вратот и крвта што проаѓа низ нив
може да биде делумно или целосно попречена од масните
наслаги. Ваквата блокада може да го намали доводот на крв
во мозокот и да предизвика мозочен удар.
Тест на оптоварување или стрес тест: е значајна
дијагностичка постапка за процена на состојбата на крвни-

те садови на срцето, за функционалната способност на кардиоваскуларниот систем, за проценка на ритамот на срцето
и за движењето на крвниот притисок за време на оптоварување. Се изведува на подвижна лента или статичен велосипед, каде се проценува како работи срцето при напор.
Холтермониторинг – е пренослив уред што се користи
за да се сними континуираниот ритам на срцето, обично во
времетраење од 24 до 72 часа. Холтер мониторингот се користи за откривање на неправилностите во работата на срцето, кои не можат да се регистрираат за време наредовното ЕКГ испитување на ритамот и негови нерегуларности.
24 – часовен мониторинг на крвниот притисок –
метода што служи за 24 – часовно мониторирање и регистрирање на крвниот притисок, како и анализа на добиените
вредности.

Дополнителни процедури за испитување

Срцева катетеризација и коронарографија – при оваа
постапка се вметнува тенок катетер во вена или артерија од
ногата (препоните) или рака. Преку шупливата, флексибилна и долга цевка (катетер) потпомогнато од X–зраци се прават снимки преку кои се гледа работата на срцето и се мери
притисокот. Со оваа интервенција се гледа проодноста на
крвните садови и абнормалностите (стеснувања или затнувања), абнормални конекции на срцевите шуплини, исто
така може да се снимаат и да се врши интервенција на артериите на вратот и нозете. Состојбата на срцевите заболувања може со текот на времето да се подобри.
Редовна контрола на крвниот притисок – доколку
имате варијации во крвниот притисок, правете редовни кон-

троли. Оптималните граници се 120 со 80. Чести контроли се
препорачуваат и за луѓето кои имаат членови во семејството
кои имаат висок притисок.
Шеќерна болест – ако имате дијабетес ви се препорачува редовна и строга контрола на нивото на шеќерот во крвта, со тоа значително можете да го намалите ризикот од срцеви заболувања.
Контрола на нивото на холестерол – информирајте се и
за нивото на холестерол во крвта. Првиот тест направете го
на 20 – годишна возраст и ако сè е во ред тогаш анализите
правете ги на 3 – 5 години. Доколку нивото е поголемо, со
анализи може да започнете и многу порано.

превенција

Кажете стоп на пушењето – пушењето е главен ризик фактор за појава на срцеви заболувања, особено
атеросклероза. Затоа докторите советуваат да се откажете целосно од пушењето бидејќи тоа е најдобриот начин за да го намалите ризикот од срцеви заболувања и компликации.
Движете се – вежбањето помага да одржите здрава и нормална телесна тежина, но и да ја имате под
контрола шеќерната болест, крвниот притисок, мастите во крвта. Ако имате срцева аритмија или срцева
мана, можеби вашиот кардиолог ќе ви ограничи дел
од активностите со кои може да се занимавате. Затоа
консултирајте се пред да започнете со вежбање. Би-

дете физички активни од 30 до 60 минути неколку дена
во неделата.
Јадете здрава храна – овошјето, зеленчукот и интегралните житарици се одличен избор за храна за
здравјето на вашето срце.
Контролирајте го стресот – користете техники за
управување со стресот и едноставно обидете се да избегнувате стресни ситуации.
Правете редовни медицински прегледи – само со
редовната грижа за сопственото здравје вие ќе ги намалите ризиците од можни заболувања, советува д-р
Душкоски.
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Здравје
Заби

Важноста на убавата насмевка

П

остојат повеќе типови насмевки. Таа може да
биде искрена, лажна, иронична... Дали вие можете да ја идентификувате вашата? Насмевката е важен дел од нашиот карактер и треба секогаш да ја носиме со нас. Само една насмевка е
доволна за да постигнете многу во комуникацијата со луѓето.
Еве неколку причини зошто треба да се смеете:
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Промени во расположението – кога сте тажни и не се
чувствувате најдобро, обидете се да се насмевнете. Верувале или не, постои голема шанса вашето расположение да се
подобри.
Насмевнете се кога другите се смеат – понекогаш насмевката може да биде заразна. Секогаш кога некој ќе се насмее, го подобрува расположението на оние

кои се околу него. Освен тоа луѓето кои се смеат се многу
попривлечни!
Насмевката го ублажува стресот – стресот можете
многу лесно да го препознаете кај вашиот соговорник. Но
доколку тој се насмевне, верувајте дека ќе го сокрие не само
стресот туку и уморот. Обидете се – едноставно е!
Го зајакнува имунолошкиот систем – насмевката помага за подобар имунолошки систем. Секогаш кога некој ќе
се насмее, значи дека ја подобрува функцијата на имунолошкиот систем и се опушта. Насмевката може да ви помогне во
превенција на грип или настинка.
Го намалува крвниот притисок – секогаш кога ќе се
насмевнете постои можност за намалување на крвниот притисок. Обидете се со оваа вежба кога сте дома, насмевнувајте се и мерете го притисокот - ќе ги видите резултатите.
Секогаш кога се насмевнувате во вашиот организам се излачува серотонин и ендорфин. Истражувањата покажуваат дека насмевката е приоден и најевтин лек за болка, кој
треба да го консумирате многу често!
Насмевката подмладува – мускулите кои ги користиме
за да се насмееме го оптегнуваат лицето и прават да изгледаме помлади и посреќни.
Луѓето кои се смеат и имаат убава насмевка се поуспешни.
Насмеаните луѓе зрачат со самодоверба, сигурни се во себе
и успешни во работата што ја работат. Затоа на секој состанок насмевнете се и ќе видите дека ќе добиете позитивна
реакција од вашите соговорници.
Ве прави позитивни – Насмевнете се и обидете се низ
вашата глава да помине некоја лоша мисла. Нема да ви успее верувајте. Секогаш кога се смеете, останатиот дел од човековото тело ве следи и нема простор за стрес, депресија
и грижа.
Насмевката ве прави атрактивни – луѓето многу лесно можат да бидат привлечени од нечија насмевка. Таа има

Како до поубава насмевка?

Опремен со најсовремена апаратура, Одделот за
стоматологија во „Аџибадем Систина“ е единствен од
ваков тип во Р Македонија. Пациентите имаат можност на едно место да добијат професионална грижа
за денталното здравје со примена на најновите техники и терапии.
• Hајдобар тим на стоматолози
• Третман без болка
• Биокомпатибилни материјали

фактор на привлечност бидејќи секогаш кога некој ќе се насмее вие сакате да ја знаете причината зошто го прави тоа, и
дали можеби вие сте причина за неговата среќа. И тажните
луѓе се разведруваат кога ќе им се насмевнете!

ПРЕДЛОГ
Вени

КАЖЕТЕ ЗБОГУМ
НА ПРОШИРЕНИТЕ
ВЕНИ И КАПИЛАРИ

Моќниот и револуционерен ласерски
систем Nd Yag овозможува третман
на сите тенови.

В

ените што се надзираат на површината на кожата на почетокот претставуваат обичен козметички проблем. Но, подоцна може да бидат сериозен медицински проблем. Со развојот на ласерската технологија во медицината денеска
постои брз, едноставен и ефикасен третман. Според д-р
Андреј Петров, Nd Yag ласерот е ефикасен третман за сите
видови крвни садови, од мали и тенки до длабоки и модри
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вени. Пациентите, без разлика на нивниот тен на кожата за кратко време ќе се соочат со беспрекорни резултати.

Пред и по третманот

Многу луѓе мислат дека еден до два третмани се доволни за да се постигнат посакуваните резултати. Но, бројот на
третмани зависи од бојата, големината и бројот на крвните
садови кои треба да се лекуваат. Поради овој факт, најдобро
е да го консултирате вашиот доктор, кој ќе ја увиди вашата
состојба и ќе ви каже колку третмани ви се доволни.
Некои пациенти чувствуваат жештина при контактот на
кожата со зраците на светлосна енергија. Докторите не
одредуваат посебна анестезија или лекови за ублажување
на болка, иако пациентите најчесто се одлучуваат за локална анестезија пред третманот. По третманот, пациентот чувствува минимална, речиси незабележителна болка.
По третманот можно е да се појават црвенило и модринки,
а доколку станува збор за поголеми вени, можна е појава на
жолтеникав или кафен пигмент. Некои пациенти кои подлежеле на третман на вените на нозете можно е одреден период да имаат потреба од носење на еластични чорапи.
По третманот слободно можете да продолжите со вашите
секојдневни активности. Единствено, избегнувајте да правите напорни вежби и тешки физички активности во првите 24

НОРМАЛНИ ВЕНИ

проширени ВЕНИ
Како делува ласерот?

часа по третманот и првите денови избегнувајте да ги
изложувате на сонце лекуваните делови.
Кај најголемиот дел од пациентите забележано е
значително подобрување во рок од 2 до 6 недели по
третманот. Со тек на времето може да се појават и
нови вени кои можат да се отстранат со Nd Yag ласерскиот систем.

Ласерот испушта импулси на светлосна енергија кои
предизвикуваат крвта во вената да коагулира, односно го уништуваат крвниот сад кој подоцна е реапсорбиран од страна на телото. Протокот на крвта подоцна ќе
се пренасочи во вените кои се наоѓаат длабоко
под површината на кожата, всушност каде што
им е местото. Карактеристиките на овој
моќен и револуционерен ласерски
систем Nd Yag е и степенот на бранова должина што овозможуваат
третман за сите тенови.
Брзо и без несакани ефекти се третираат сите видови крвни садови на
секој дел од телото, од малите вени
на лицето, спајдер вените и големите
модри вени на нозете. Плускавците и
хемангиомите исто така се подложни на ласерска терапија, најчесто со
само еден третман. Пациентите кои
страдаат од црвени дамки по телото
или други васкуларни лезии лесно можат да ги справат со овој проблем со помош на овој васкуларен третман.

живот

КАЛЦИФИКАт во КОЛЕНО
решен со роботска технологија
57-годишната Џемиле Акардере поради силна болка во десното колено не можелa да оди, спие, ниту
да се качува по скали. Болките ѝ го ограничувалe нејзиното најдрагоцено време, времето поминато со
4-годишната внука. Кога болките станале неподносливи, Џемиле побарала помош од д-р Алпер Каја,
специјалист по ортопедија и трауматологија во болницата Аџибадем Кадиќој. Со помош на роботски
асистирана хирургија д-р Каја низ мал рез, вградил протеза во нејзиното десно колено.
По интервенцијата Џемиле за себе вели дека се чувствува препородена.
„Поради болката празникот Рамазан Бајрам ми стана кошмар“, вака ја почнува својата приказна 57-годишната Џемиле, која имала неподнослива болка во коленото. Силната
болка влијаела на нејзиниот секојдневен живот. Не можела да спие, да се качува и симнува по скали и угорници, ниту,
пак, правилно да оди. Кога веќе не можела да излезе од
дома, Акардере побарала помош од д-р Алпер Каја, специјалист по ортопедија и трауматологија во болницата Аџибадем
Кадиќој. По направените испитувања се утврдило дека е потребна операција поради истрошување на ’рскавицата во едниот дел од коленото. Така на Џемиле Акардере ѝ била направена операција во која биле споени напредната роботска
технологија и искуството на докторот.
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Делумна протеза со мал рез

На почетокот за Џемиле Акардере било чудно што операцијата ќе се изведе со помош на робот.
„Се оперирав со робот, но роботот не го видов. Но, докторот заврши голема работа и сега немам болки. Многу ме радува тоа што за кратко време ќе можам да одам без одалка.
Се чувствувам како препородена, имав ужасни болки! Дури
и Рамазан Бајрам ми беше кошмар“, објаснува Акардере.
Д-р Алпер Каја, кој ја оперираше Џемиле Акардере со најновата роботски асистирана операција, вели: „Роботски асистираната операција е метода која сè почесто се користи во
светот за протеза на колено. Во Турција оваа метода се изведува само во Здравствената групација Аџибадем. Со оваа

техника не се потребни предоперативни испитувања, како компјутерска томографија или магнетна резонанца. Со
помош на тродимензионалното планирање на коленото на пациентот за
време на операција преку компјутер се
овозможува прецизно сечење на коските“. Тој исто така додаде дека оваа
хируршка техника ја олеснува работата
на искусните хирурзи. Се изведува низ
мал рез со што се забрзува процесот
на заздравување на пациентот. Обуката за ова метода се спроведува на Медицинскиот факултет на Аџибадем во
Центарот за обука за клиничка симулација и напредна ендоскопска-роботски
асистирана хирургија (CASE).
Целосен успех со
прецизно вградување

Џемиле Акардере имала остеоартритис на внатрешната страна на десното колено кое меѓу народот е познато
како „калцификација“. Калцификацијата, која е почеста кај жените, е најчеста
болест на зглобови која предизвикува
нарушување на структурата на `рскавицата во зглобовите, истенчување,
корозија и уништување на `рскавица-

та. Најчесто се појавува по 50-тата година. Д-р Алпер Каја, кој со роботски
асистирана операција вгради делумна протеза на коленото на Акардере,
вели: „Парцијалната, односно делумната протеза не може да се вгради кај секој пациент. Првично треба коленото
да биде делумно оштетено, а не целосно. Прекумерната тежина ја намалува
трајноста на протезата и не дава целосен успех, затоа е важно пациентот
да ја намали телесната тежина“. Д-р
Алпер Каја истакнува дека интервенцијата се изведува со помош на 6 мм
специјален кружен врв на роботот наместо пила, ги сече коските како што
е компјутерски испланирано, со што се
овозможува протезата да се постави
прецизно. Со отстранување на оштетениот дел, се вградува протеза соодветна на анатомијата на пациентот. „Мислиме дека прецизната интервенција
ќе ја продолжи трајноста на протезата. Пациентот е во исклучителна добра
состојба. Во моментот таа се движи со
помош на одалка, но во најкратко време ќе се врати на своите секојдневни
активности“, објаснува д-р Алпер Каја.

“
ВЕСТИ

Аџибадем Систина“
дел од Светската недела на доењето

Клиничката болница „Аџибадем Систина“ како активен промотор и поддржувач на доењето беше дел од Светската недела на доењето (1 -7 август). Во рамките на одбележувањето
на Светската недела на доење во Скопје Сити Мол се одржаа
серија едукативни предавања и интерактивни работилници.
Д-р Душко Фидановски, шеф на Педијатрија во „Аџибадем Систина“, ги истакна заложбите на Клиничката болница во промоција и поддршка на мајчиното млеко.
„Секој вработен е максимално посветен кон заштита, промоција и поддршка на доењето. Тимот од Одделот за неонатологија поминува еден интегриран систем на едукација, со
цел на наједноставен начин да умее и знае како да ги пренесе предностите и значењето на мајчиното млеко на секоја од
родилките. Сета наша посветеност е и официјално признаена и на тој начин со гордост го носиме Сертификатот на УНИЦЕФ ‘Baby friendly Hospital’ – болница пријател на бебињата.
Од оваа година го започнавме и концептот ‘Acibadem Sistina
BABY’ кој нуди низа бенефиции за бремените жени, родилките и новороденчињата. Во рамки на тој концепт секоја среда
организираме бесплатни предавања за бремени жени на кои
неонатолозите ги едуцираат бремените жени за предностите на мајчиното млеко и даваат корисни совети за правилно и
успешно доење. Подготвивме и веб сајт acibademsistinababy.
mk во кој меѓу другите теми, подготвивме и текстови на тема
доење“, вели д-р Фидановски.

GREEN LIGHT LASER
НАЈСОВРЕМЕН ЛАСЕР ВО ТРЕТМАНОТ НА ЗГОЛЕМЕНА ПРОСТАТА
Ласерот Green light се користи во третман на бенигна хиперплазија на простата (зголемена простата). Со помош на
овој современ ласер, веднаш по третманот пациентите чувствуваат олеснување од симптомите на зголемена простата. Во споредба со традиционалните хируршки интервенции, пациентите закрепнуваат за пократок временски период.
Green light ласерот во Клиничката болница „Аџибадем Систина“ е единствен од ваков тип во земјава.

Предностите

на ласерскиот третман во
однос на класични хируршки
интервенции се:
• без хируршки рез
• без крварење
• само 30% од пациентите по
интервенцијата имаат потреба од катетер
• ослободување од симптомите
истиот ден
• без ризик од еректилна
дисфункција и постоперативна импотенција.
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GREEN LIGHT претставува најсовремен ласерски третман на зголемена простата кај мажи. За време на третманот ласерските зраци брзо и прецизно го отстрануваат вишокот ткиво од простата, со
што се ослободува главниот уринарен канал и се враќа природниот
проток на урината. Целиот третман е безбеден, ефикасен и едноставен без ризик од оштетување на околните ткива и крвни садови.
Пациентот веднаш ги чувствува резултатите, како олеснето уринирање, за разлика од третманот со другите минимално инванзивни
процедури во лекувањето на бенигна хиперплазија на простата.
Целата интервенција се изведува на тој начин што докторот го
внесува цистокопот преку простатичната уретра, во близина на опструкцијата. Со пулсирање на светлина се затоплува околното ткиво и се евапоризира (испарува).Третманот трае додека не се ослободи главниот уринарен канал. Во некои случаи се вметнува привремен катетер кој ќе овозможи да се испразни мочниот меур. Целата интервенција трае околу еден час. Два дена по интервенцијата
пациентот се пушта на домашно лекување, а по три дена може да
се врати на секојдневните активности.
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Здравје
Од чиhија

СО појадок
до идеална телесна тежина

Н

е треба да постои ни најмал сомнеж околу важноста и улога на појадокот во текот на денот, а
со тоа и околу неговата важност за одржување
на телесната тежина, воедно со зачувување на
здравјето. Според д-р Александра Хаџи–Димова,
диетолог, квалитетниот појадок е најважниот оброк на дневното мени и, секако, најприоритетниот, а токму тој е најчесто занемарен.
Зошто е важен појадокот?

Зошто е појадокот најкапиталниот оброк во денот не е воопшто тешко да се потврди ако се водиме по принципите на
физиолошкиот ритам на секреција на хормоните и ензимите
кои учествуваат во процесот на дигестијата во нашето тело,
што значи кога и колку се излачуваат. Според ова, мошне е
важно во соодветно време од денот на организмот да му дадеме соодветна храна. Само така ќе се создаде енергија потребна за работа на срцето, мозокот и сите внатрешни органи, најмалку метаболен отпад, а жлездите со внатрешно лачење ќе одмораат и ќе работат тогаш кога им е време.

Наутро метаболизмот е најмоќен

Е токму утрото е тој дел од деноноќието кога адипоцитите (масните клетки) по ноќниот одмор бараат гориво (храна)
за да го почнат процесот на липогенеза (создавање масти) и
да ни дадат соодветно доволно енергија за да го издржиме
напорниот долг ден. Липогенезата се одигрува најинтензивно во утринските часови пред сè благодарение на кортизо-
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лот-хормонот на будноста и инсулинот (се излачува од панкреасот), и двата се излачуваат најмногу рано наутро. Но
треба да се спомне дека наутро иако можеби не се чувствува голема глад, целиот организам се подготвува да прими
храна која ќе помогне во добивање соодветна енергија за
да го издржиме целиот ден, а во исто време тогаш нашиот метаболизмот е најмоќен. Квалитетниот и добро избалансиран појадок ќе овозможи да се јаде помалку во текот на
денот. Доколку појадувате малку или, пак, наутро воопшто
ништо не јадете, потрудете се да ја промените таа своја навика уште денес и да направите навистина нешто здраво и
паметно за себе.
Појадокот и телесната тежина

Многумина мислат дека ако наутро не појадуваат или појадокот е само овошје ќе одржат убава линија. Но, вистината
е сосема спротивна, па иако можеби на овој начин извесен
период ќе имате резултат бидејќи организмот ќе се однесува како во војна и ќе го намали својот базален метаболизам, со текот на годините ќе се исцрпат желздите, посебно
панкреасот, а ова е една од причините за појава на инсулинска резистенција и предијабетес. Многу често се слушаат оправдувања како „Па, јас немам време за појадок имам многу
работа...“ или „Никако, потоа ќе ми се спие и не можам ништо
да правам“, „Појадувам, ама секако само овошје“, итн... или
појадокот се состои од бели пецива и јогурт како неизбежен
стандард за неговиот состав. Да не го заборавам и кафето
кое исто така е „оброк“ за многумина до доцна пладне.

овошјето е погрешен
избор за појадок

И Светската здраствена организација во својата најнова препорака вели не се препорачува овошјето во утринските часови во сите нутриционистички принципи. Овошјето никако не ни ги дава градивните елементи на телото па оттука неговата примена наутро е многу погрешна. Има и тоа соодветно
време за консумирање, а тоа е попладне.

За крај д-р Хаџи–Димова додава ПОЈАДУВАЈТЕ заедно со вашето семејство, вашите деца тогаш кога можете, во викендите и празничните денови. Само преку вашиот пример децата ќе ја разберат важноста на овој оброк кој верувајте ќе ја спречи сè поголемата „епидемија“, на
дебелина кај нив, а воедно ќе им обезбеди доволно концетрација за напорниот училиштен ден и ќе помогне во подигање на имунитетот. Денот почнете го со растителен чај или
лимонада, а кафето оставете го за по појадокот, кој треба да
заврши најдоцна до 11 часот.

Што треба да содржи појадокот?

Појадокот треба да е убаво избалансиран со храна што има
висока хранлива вредност. Тој треба да содржи квалитетни
масти (разните видови семки и масла) дури и од животинско
потекло (сланина, добро парче шунка) бидејќи наутро се создава ендогениот холестерол во црниот дроб, но многу е важно да спомнеме дека утринските животински маснотии ќе
направат да се синтетизира многу помалку лошиот холестерол, а повеќе добриот холестерол. Протеини, спори и шеќери (интегрален леб и житарици), бидејќи вака организмот се
штити од големи осцилации на инсулинот за разлика од тоа
доколку му дадеме за појадок брзи шеќери (овошје, мед, обичен шеќер). Од млечните производи немасното сирење, киселото млеко и кефирот се добар избор на хранливи продукти.
Зеленчукот во вид на салата треба да е неизбежен.
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Millet with eggs

Wholemeal bread
with hummus
Интегрално лепче со хумус

Просо со јајца

Потребни состојки:

Потребни состојки:
• 100 грама Просо
• 2 Јајца

•
•
•
•

300 грaма леблебија
Лук
Маслиново масло
Сок од лимон

• Тахини паста (од сусам)
• Сол
• Интегрален леб

Начин на подготовка:
Откако сте го оставиле просото да одстои потопено во вода цела ноќ, утрото само ја
менувате старата вода, налевате нова и го ставате просото на рингла да проврие 2-3
минути. Свареното просо го поклопувате да отстои 10-15 мин. За тоа време правите
кајгана и потоа ја промешувате со просото. Како додаток може да земете и салата.
Пријатен појадок!

Frittata

Proja

Начин на подготовка:
Одвечер потопете ја леблебијата во вода и оствете да кисне преку целата ноќ. Наутро
се вари на тивок оган. Откако добро ќе се свари, леблебијата се блендира со останатите состојки. Овој намаз е хранлива бомба за вистински почеток на денот.

• Салата по изборовка:

Здрава и брза фритата

Лесна проја

Потребни состојки:

Потребни состојки:

• 2 тиквички
• 2 лажички чија семки
• 3 јајца
• 2 лажици маслиново масло
• 100 грама фета сирење
• сол
• 1 луто пиперче
• бибер
• пола рака свежо нане
Начин на подготовка:
Се динстаат тиквичките исечени на кругови на маслиново масло на слаба температура околу 5 минути. Потоа се додава нането, пиперката, сол и бибер и се динста уште
десетина минути. Во друг сад се матат јајцата со фета сирењето и чија семките и сè
добро се промешува. Смесата се става врз тиквичките и сè заедно промешано се става во помала тава во загреана рерна. Се пече околу 20 минути на 200 степени.

• 3 јајца
• 1/2 прашок за пециво
• 1 1/2 чаша пченкарно брашно
• 2 дл кисела вода
• 1 1/2 чаша интегрално брашно
• маслинки по желба (може и праз,
• сол
спанаќ, коприва)
• бибер
• пола шолја ладно цедено масло
Начин на подготовка:
Сите состојки се ставаат во сад и се матат додека не се добие хомогена смеса. Потоа смесата се става во сад за печење и се пече на температура од 220 степени околу 30 минути.
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Совет

Здрава храна

9 здравствени придобивки на

слаткиот
компир
Не само што се лесно достапни, со прифатлива цена и многу вкусни туку се произведуваат и во МАКЕДОНИЈА.
Слаткиот компир треба да го вметнете во исхраната поради многу причини. Ние ќе ви истакнеме 9 од нив:

1

Имаат голема количина витамин Б6 кој помага во
намалувањето на хемискиот хомоцистеин во нашите
тела. Хомоцистеинот се поврзува со дегенеративните заболувања, вклучувајќи го и срцевиот удар.

2

Тие се одличен извор на витамин C. Додека повеќето од нас знаат дека витаминот C е важен за да се
заштитиме од вируси и настинки, малкумина знаат дека овој витамин игра клучна улога во формирањето на
коски и заби, варење на храната и формирање крвни клетки. Овој витамин го забрзува заздравувањето на раните, произведува колаген што ја одржува нашата кожа еластична и
е исклучително важен за справувањето со стресот. Дури и
според некои истражувања, овој витамин го штити телото од
токсини што можат да се поврзат со појавата на рак.

3

Слаткиот компир содржи витамин Д, којшто е

многу важен за имунолошкиот систем и целокупното здравје во ова време од годината. Витаминот D
игра важна улога во нивото на телесна енергија, расположение и помага во создавањето здрави коски, срце, нерви,
кожа и заби, и ја поттикнува работата на тироидната жлезда.

4

Слаткиот компир содржи железо. Најголемиот дел

од нас сме свесни дека ни треба железо за да имаме повеќе енергија, но железото игра многу важна
улога во нашето тело, посебно поради создавањето бели
крвни клетки, отпорност на стрес, соодветна имунолошка
функција, како и метаболизам на протеини.

5

Слаткиот компир е одличен извор на магнезиум,

минерал кој помага во борбата против стрес. Магнезиумот е неопходен за здрави артерии, крв, коски,
срце, мускули и функција на нервите.
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6

Тие се извор на калиум, еден од најважните електролити што го регулираат срцебиењето и нервните
сигнали. Како и другите електролити, калиумот извршува многу важни улоги, како на пример релаксација на
мускулни контракции, намалување на отоци и заштита и контрола на функцијата на бубрезите.

7

Слаткиот компир има природен сладок вкус, но не-

говите природни шеќери полека се ослободуваат во
крвотокот помагајќи во балансирањето на редовен
извор на енергија, без покачувања на шеќерот во крвта што
се поврзува со замор и зголемување на телесната тежина.

8

Богатата потокалова боја укажува на тоа дека
слаткиот компир е богат со каротен. Кароте-

нот помага во зајакнување на вашиот вид и го подобруваат имунитетот и отпорноста против болести, тој е
моќен антиоксиданс што не штити од рак и од ефектите од
стареење.

9

Слаткиот компир е многу вкусен и може да се подготви на различни начини. Пробајте да го испечете,

да направите пире, да го зготвите на пареа или да го подготвите на скара. Можете да го додадете во супи, чорби или испечен да го додадете во зелена салата.
Слаткиот компир може да го најдете во Веро, Тинекс
и Рептил

ROME
Рим е идеална дестинација за одмор,
меден месец или за модна прошетка.
Веднаш ќе ве заведе со спојот на минатото и сегашноста, на модерното и
старото. Градот кој го основале Ромул
и Рем нема да ве остави рамнодушни
ниту за миг! Најдобро време да го посетите Рим е токму есен бидејќи временските услови се идеални за долги
прошетки. Велат дека сите патишта
водат до Рим, кој е градот на среќните
луѓе, па проверете зошто.
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Сите патишта
водат кон

РИМ
„Виа Кондоти“ е најскапата улица во Рим. Овде се наоѓаат продавници на сите познати италијански брендови како Прада, Гучи, Версаче, Армани, ама и на другите светски брендови. Задолжително вкусете ја
италијанската храна, пијте го најубавото италијанско
кафе и пробајте го нивниот сладолед.
Шпански скали покрај тоа што се атрактивна туристичка дестинација тие се и омилено место на жителите на Рим
па затоа ги нарекуваат „дневна соба на градот“. Ги поврзуваат Пјаца ди Спања (Piazza di Spagna) и преубавата француска
црква Тринита деи Монти (Trinita dei Monti). Илјадници туристи
дневно поминуваат низ 138 скалила, се фотографираат и уживаат во глетката. Она што не смеете да го правите тука е да јадете, затоа почитувајте ги правилата за да не бидете казнети!
Римскиот колосеум е најголемиот споменик на старото време кој датира од далечната 72 година. Приказните за борбите
со гладијатори, робови и затвореници со диви животни, масовни гробници потекнуваат токму од тука. Оваа градба е најголемиот амфитеатар во светот кој има 80 посебни влезови и
капацитет од 55.000 места, па целиот простор може да се исполни со публика за само 10 минути. На 7 јули 2007 година Колосеумот е прогласен за едно од седумте светски чуда на новиот свет.
Фонтаната Ди Треви е кралица на сите римски фонтани –
главна карактеристика на градот. Според легендата, секој кој
ќе фрли паричка во фонтаната сигурно ќе се врати во Рим, две
парички ќе ви донесат љубов со римјанка/римјанец, а фрлањето на три парички со левата рака преку десното рамо ќе ви
донесе брак или развод. Секој ден во оваа популарна фонтана се фрлаат по 3000 евра, пари кои се користат за храна за
сиромашните.
Посетата на Рим не би била комплетна доколку не ја посетите и најмалата држава на светот Ватикан и не го посетите домот на папата. Во оваа најмала држава со површина од 44 хектари живеат околу 890 жители.

Fontana Di Trevi

Scalinata di Trinità dei Monti

Colosseum

St. Peter, Vatican City

Via Condotti
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Парфеми
по нота

за него...
VERSACE EROS POUR HOMME
EDT 30/50/100ml
цена: 2698/3640/4790ден.
Versace EROS парфем за него и
за неа, олицетворение на љубов,
страст, заводливот и желба..
Но кој ќе заведе кого?

KARL LAGERFELD PRIVATE KLUB
EDT 100 ml
цена: 3650ден.
Инспириран од ексклузивните забави и VIP
листите, овој мирис е креиран за да плени
со внимание, воодушевува со оптимизам
и да ја прикаже младелачкара енергија.
Станува збор за дрвено – зачинет мирис.
Грејпфрут, лаванда и бисилек во горните
ноти , во срцето ананас, бибер, каранфилче
и цимет, и база која се состои од кедар,
ветивер и кумарин.

PACO RABANNE - INVICTUS
EDT 100 ml
цена: 4590ден.
Победничкиот пехар на Paco Rabanne наречен
Invictus ја претставува свежата, спортска
креација, креацијата на моќ, динамика и
енергија, креацијата на непобедливост. Мирис
кој започнува со свеж грејп и морски ноти кои
водат до ароматичното срце од ловоров лист и
јасмин. Дрвена база на која се наметнува мирис
од пачули и мов.

VERSACE EROS POUR FEMME
EDP 30/50/100ml
цена: 3585/4793/6473ден.
Versace EROS парфем за него и за неа.
Олицетворение на љубов, страст,
заводливот и желба..
Но кој ќе заведе кого?

KARL LAGERFELD PRIVATE KLUB
EDP 45ml
цена: 2500ден.
Новиот женски парфем Private Klub на Карл Лагерфелд е
одличен избор за летните денови кои ве повикуваат на
забавите. Цветно – ориентален мирис кој се отвора со
нотите од бергамот, црвен бибер и лимон. Во срцето се
сместени цветовите ружа, љубичица и магнолија. Базата
ја завршува оваа приватна забава со мирисот на бадем,
мошус и кашмир.
PACO RABANNE – OLYMPEA
EDP 50ml
цена: 4350ден.
Митолошка жена, божица, кралица...се зборовите
со кои ке опишува новиот парфем на Paco Rabanne - Оlympéa.
Свежо ориентален мирис базиран на сензуалноста од ванила
за секси и божествена трага. Експлозивен старт со зелена
мандарина која разоткрива цветно акватична и кристално
воденест јасмин. Прекрасен крај со кремовото сандалово дрво
крунисано со амбер кој ја дава оригиналноста на овој мирис.

GIVENCHY – DAHLIA DIVIN
EDТ 30/50ml
цена: 2891/4003ден.
Dahlia Divin е најавен како софистициран
мирис кој ве обвиткува со сензуална свежина.
Композицијата започнува со овошни акорди на
сочен портокал и праска. Во срцевината ќе најдете
букет од јасмин и рози, а во базата сандалово
дрво, ванила и мошус.

GIANFRANCO FERRE - IN THE MOOD FOR LOVE PURE
EDP 50ml
цена: 2891ден.
Gianfranco Ferre - In The Mood For Love Pure нуди чиста љубов и
прекрасно чувство на млада жена која се запознава со првата љубовна
емоција и среќа на бескрајно нежен и искрен начин. Комбинација
на состојки како совршен микс на чувства на заљубеност, скриени
погледи и насмевка, првиот бакнеж и допир.

5

РАБОТИ ШТО
ВЕ ПРАВАТ
ПОУБАВИ
Секоја девојка што се грижи
за својата убавина знае многу
за различните производи и
фенси алатки неопходни за
нејзино разубавување. Но,
многумина од нас не се толку
едуцирани за производите кои
нè прават поубави, а не можат
да се најдат на полиците во
маркетите. Проверете ги овие
пет „скапоцени камења”, кои
дефинитивно ќе Ве изненадат,
и што е уште поважно,
засекогаш ќе ја променат
Вашата тактика во играта за
разубавување. Уживајте!

1. Освежувач на воздух
Навлажнувачите се најдобрите
хидратанти и освежувачи за Вашата кожа.
Овие уреди кои работат на принцип
на пареа се одлични во одржувањето
на еластичноста на кожата, особено
во зимските месеци кога е ветровито и
воздухот е сув. Вклучете го освежувачот
пред спиење и ќе се разбудите
со прекрасна, хидрирана кожа.
Разубавувањето преку ноќ штотуку доби
ново значење!

2. Свилена навлака за перница 4. Бебешка пудра
Уште еден изговор да потрошите дел
од својот буџет на фенси новa навлакa
за перницa! Свилата прави чуда на
Вашата кожа и на Вашата коса. Бидејќи
се работи за природен материјал,
таа е хипоалергична и се одликува
со амино киселини, што е навистина
одлично својство. Дали споменавме
дека апсорбира маснотии и се
прилагодува на сите температури? Тоа
значи дека Вашата кожа нема да ги трпи
последиците од испотените навлаки за
перници и да ги акумулира маснотиите
кои ги затвораат порите, а и Вашата
коса ќе остане мазна и мека.

3. Филтер за вода
Времето поминато во туш кабината е
еден од најважните чекори во Вашата
рутина за нега на кожата. Туширањето
на вистински начин може да направи
значителна разлика помеѓу сувата и
кршлива коса и косата со неповторлив
сјај! Нефилтрираната, тврда вода содржи
многу хлор и токсини, кои навистина
можат да им наштетат на Вашата кожа и
коса. Ова е причината зошто филтрите
за вода кои се ставаат на тушот се од
огромно значење. Филтрираната вода
може да го подобри квалитетот на
косата и кожата и да ја зголеми нивната
хидратација и сјај.

Зошто само бебињата да ги користат
благодетите на бебешката пудра?
Бебешката пудра одлично апсорбира
маснотии, а истовремено може да Ви
помогне да ги разубавите Вашите трепки!
Нанесете еден слој маскара и врз неа со
помош на памук нанесете од бебешката
пудра. Потоа ставете уште еден слој
маскара и уживајте во Вашите магично
густи, убави трепки!

5. Кокосово масло
Кога мајката природа би имала дуќан
за убавина, кокосовото масло со
сигурност би било хит производ. Полно
со есенцијални витамини и хранливи
состојки, кокосовото масло е најдобриот
препарат за кожата и косата. Користете
го како маска за коса во текот на ноќта
или како крем за лице и тело. Исто така,
можете да го измешате со малку шеќер и
ќе добиете беспрекорен пилинг!

Bio planete
масло од кокос
200ml 288ден.

BRIEF
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FEMALE INFERTILITY

ALL YOU NEED TO KNOW
ABOUT ZOOSPERM

According to the latest statistics in the
field of in-vitro fertilization, a couple may
start doubting their fertility If, after a period of 18 months of regular sexual contact without the use of any birth control
method, they do not conceive a baby. According to d-r Mitko Ivanovski, Gynecologist/ Obstetrician, when dealing with older couples, the examinations should start
after only six months of the attempt to
conceive. The optimum number of sexual contacts per week is four, because the
chances of conception drop after six, as
well as under three per week. Conception
happens within a year with 85% of couples but 10% of all couples do not conceive within the first three years.

If it takes only one zoosperm and one
ovum to have a baby, why is it that men
produce so many sperm? Which amount
of sperm is considered to be normal?
How long does the zoosperm live? Do
men stop producing sperm as they get
older? What do we need to do to improve
the quality of the sperm? These are the
most frequently asked questions by men
with regard to conception. The answers
to these questions are revealed by d-r Aleksandar Mickovski, Surgeon/ Urologist
in this month’s edition of our magazine.

MOST FREQUENTLY ASKED
QUESTIONS ABOUT IVF

Patients who are considering going
through the process of in- vitro fertilization have numerous questions with regard to the procedure and the expectations. D-r Mihajlo Popovikj, gynecologist/
Obstetrician answers these questions in
this edition of Acibadem Sistina Plus.

LASER ASSISTED
HATCHING

WHAT IS THE DIFFERENCE
BETWEEN IVF AND ICSI?

Laser assisted hatching is an additional laboratory technique designed to improve the efficiency of the assisted reproduction procedures such as IVF and
ICSI. According to the embryologist Biljana Palchevska, the technique of аssisted
hatching enables a more efficient attachment, or insertion of the embryos in the
women’s uterus.
PREMATURE BIRTH

Pregnancy usually lasts for 40 weeks.
Every delivery happening between the
38th and the 41st week of pregnancy is
considered to be a full term normal delivery. Gynecologist/ Obstetrician, d-r Daniela Jovanova explains that every delivery
before the 37th gestation week is considered a premature delivery.
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IVF is the conventional fertilization
method outside the woman’s body, when
the zoosperm and the ovum are placed
in a container and the zoosperm “naturally” fertilizes the ovum.
ICSI or intracytoplasmic sperm injection is the procedure when only one zoosperm is injected directly in the ovum.
This procedure requires an experienced
team of embryologists as well as suitable laboratory equipment. According to the embryologist Blagica Vasilevska, the zoosperm with best quality is
primarily extracted from the ejaculate,
and the ovum is fertilized with the ICSI
technique.

STOMACH ACIDS A REASON TO CAUGHT

“Doctor, I have told you that I have had
this caught for the past two months, and
you are asking me weather I have acids?” When the patients are complaining about chronic caught and are taking
regular stomach therapy, they are very
confused. According to Pulmoalergologist d-r Kamelija Bushlјetikj, the answer
lays in the gastroesophageal reflux disease GERD, commonly known as stomach acids.

WHAT YOU NEED TO KNOW
IF YOU ARE EXPECTING
TWINS

EGG AND SPERM
DONATION

Donated embryos is a promising option
if both partners are not in a condition to
produce reproductive cells, i.e. eggs or
sperm, or when a female patient does
not have a partner and is not in the state
of using her own eggs. The donated embryos are from couples who have already
delivered children through the assisted
reproduction techniques and who would
like to help other people have children,
says Boban Janevski, embryologist.

Multiple pregnancy happens when one
egg is divided into two embryos, before
being implanted in the uterus, or when
two or several eggs are fertilized with different sperm, all at the same time, explains Gynecologist/ Obstetrician d-r Snezana Adamoska- Klisaroska. There are
identical or monozygotic twins and fraternal or dizygotic twins.

GENITAL INFECTIONS
IN PREGNANCY

MIGRAINE – THE MODERN
ERA DISEASE

Migraine is one of the most common
types of headache which is usually recognized as intensive and pulsating pain,
more intense on one side of the head.
The pain is so strong that can disrupt the
everyday activities and can last for more
than 3-4 hours or even a few days if it
is not treated. According to Neurologist
d-r Milcho Demerdziev, research shows
that the number of people suffering from
migraine is increasing daily, and up to 20
% of the population has confronted this
problem.

Genital infections during pregnancy
are the most common reason for premature birth. According to Gynecologist/ Obstetrician, d-r Kornelija Trajkova, the link
between premature birth and genital infections has been proven in a number of
studies. Timely diagnostics and adequate
infection treatment, especially in the early stage of pregnancy, leads to evident
reduction of such occurances, and most
importantly, reduces the risk of premature birth.

MUM, I HAVE
A HEADACHE!

Headache is not characteristic only for
the adult population. Unfortunately, it
can appear with children under the age
of 7. We discussed the types and causes
of headache with Pediatrician- Neurologist d-r Olivera Lekovska.
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DIFFUSION – DIAGNOSIS
OF A STROKE WITHIN THE
FIRST 20 MIN

WHAT IS ULCERATIVE
COLITIS?

Ulcerative colitis and the Crohn’s disease are in the group of inflammatory
diseases of the digestive tract. The ulcerative colitis always attacks the colon and
the rectum at the inner layers (mucus)
where inflammatory changes appear followed by ulcers (smaller or bigger sores
in the mucus). According to the Abdominal Surgeon d-r Vladimir Avramovski,
when compared to the ulcerative colitis,
the difference is that the Crohn’s disease
can appear on any part of the small intestine and the colon on the inner layers of
the wall. Both ulcerative colitis and Crone
disease are chronic disorders.

In this modern era and fast way of
life, strokes and heart attacks are a frequent occurrence. According to the statistics, Macedonia counts around 1000
heart attacks per year. A few years back,
this condition was very difficult to prove,
but with today’s technology strokes can
be diagnosed in the first 20 minutes. Radiologist, d-r Dushko Mihajloski, explains
that diffusion weighted imaging is a sequence of the magnetic resonance, or a
procedure which enables fast diagnosis
and detection of strokes within the first
20 minutes.
OSTEOARTHRITIC,
CHANGES IN THE BONE
JOINTS

Osteoarthritis is the most common
form of arthritis which attacks the wrists,
knees, hips and spine. It appears when
the angles of the joints which are covered with cartilage tissue are deformed.
During time, the illness progresses, and
there is no cure. According to Physical
Therapy Specialist d-r Anica Hadzi–Petrusheva Jankijevikj, adopting certain daily habits and additional treatments can
help reduce the pain, slow the progress
of the disease, and improve the function
of the wrists.

SOS MY CHILD DOESN’T EAT

CANCER AND PAIN

“My child doesn’t eat” says every mother
at least once during the period when her
child is growing up. Most of us know that
it is very frustrating when the child refuses to eat, especially when new food is introduced, or even worse, when the child
categorically refuses to eat food that he/
she was regularly consuming before. Most
of the children have a tendency to do this
from time to time, but for a small percentage of children, this is simply a “way
of life”. Why is this happening? According to Pediatrician, d-r Aneta Demerdzieva,
different factors may be the cause of this
but they should be determined as soon as
possible in order to help children and parents overcoming this problem.
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Unfortunately, cancer appears and develops quietly, without any sense of pain,
because of which it is very difficult to diagnose on time. Cancer is not painful by
itself, but it causes pain if it pushes certain organs or disrupts the function of
the body parts. Oncologist, d-r Slavica
Kraleva explains that pain appears at the
moment when the tumor or the metastases touches or infiltrates a sensitive part
of the body.
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BRAIN ANEURYSM,
A TICKING BOMB

SPINE TUBERCULOSIS

Spine tuberculosis is most frequently
linked with endemic zones and appears
very often with children and young people, and the fatality rate is bigger in industrial countries. Considering the evident increase of tuberculosis in the past
2 decades, the latest data shows that
50% of all registered cases of skeletal
tuberculosis and 15 % of all cases with
extrapulmonary tuberculosis are on the
spine. Compared to all festering, purulent and nonspecific spine infections, the
difference with tuberculosis is that it belongs to the group of so called specific
spondylites or spondylodiscitis, explains
Traumatologist, d-r Neda Trajkovska.

At the points of division of the blood
vessels, aneurysm may exist and can represent a “ticking bomb” ready to “explode”
at any time. Aneurysm or extended artery
is most commonly a congenital anomaly
existing in the body of the patient a long
period of time, without ever realizing and
experiencing any symptoms. According
to the Neurosurgeon, prof.d-r Jovica Ugrinovski, the aneurysm is diagnosed very
rarely at routine examinations because
it does not manifest any symptoms. In a
number of cases it is discovered when it
bursts or starts to bleed, and at this point
it is already life threatening.

CARDIOLOGICAL CHECK–UPS,
A GUARANTEE FOR A
HEALTHY HEART

The key to prevent the cardiovascular
diseases is the ability to manage your risk
factors such as high blood pressure, high
cholesterol values, high blood sugar etc.
But, how to find out if you have a risk factor? The best way is to have regular cardiological check-ups. “The regular cardiovascular screening tests are very important because they can help you discover
the risk factors (modifiable and nonmodifiable) even in an early stage. Changing
your life style can be an effective way
to affect the risk factors before causing
damage to your cardiovascular system”explains d-r Dimitar Dushkoski, Internal
Medicine Specialist.

BREAKFAST- THE MOST
IMPORTANT MEAL OF THE
DAY

There shouldn’t be even a slightest
doubt about which is the most important
meal of the day. Breakfast is important
not only for body weight regulation , but
also for the overall health. According to
Dietetician, d-r Aleksandra Hadzi–Dimova, a balanced breakfast is the most important meal on the daily menu and most
certainly the one with the highest priority. Unfortunately, breakfast is very frequently omitted.

SAY GOODBYE TO THE VARICOUS AND SPIDER VEINS

Veins which appear at the surface of the skin, at the early phase are only a cosmetic
problem. However, later on, they can be a serious health problem. Thanks to the development of the laser technology in medicine, today there is a fast, simple and effective treatment for this condition. According to the Dermatologist, d-r Andrej Petrov,
the Nd Yag Laser is an effective treatment for all blood vessels, from small and thin
to deep and blue. Patients will get excelent results in a very short time, regardless of
their skin complection.
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