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Третманот на пациентите е приоритет. Водејќи се по ова, Клиничката 
болница „Аџибадем Систина“ храбро чекори напред, позицио-
нирајќи се на врвот меѓу здравствените установи во регионот. 
Интервенции кои се применуваат само овде и за кои искуството 
покажа дека имаат голем процент на успешност, ја разликуваат 
„Аџибадем Систина“ од другите клинички болници во овој регион. 

Познати спортисти, амбициозни деца, многу пациенти. Јавнос-
та слуша за Одделот за ортопедија и трауматологија. Не само тие, 
успешните приказни овде се наша цел и стануваат секојдневие. Трет-
манот е современ, лекувањето со најмодерна опрема со искусни 
доктори. За тоа говорат резултатите и искуството на пациентите овде. 

Ортопедскиот оддел почна да извршува современи интервенции 
на коленото, меѓу кои артроскопии, реконструкции на лигаменти, 
проблеми со пателата, ендопротетика на коленото, колкот, како и 
рамото. Се третираат нестабилност на рамениот зглоб и повре-
ди на ротаторната манжетна, се прават артроскопии на скочниот 
зглоб со преден и заден пристап и уште неколку други. Одделот за 
ортопедија и трауматологија е организиран на највисоко ниво и 
по светски стандарди, а третманот и докажаноста се огледаат и во 
растечкиот број пациенти. Меѓу докторскиот кадар се специјали-
сти кои се докажани во областа. Кадарот постојано се доусовршува 
и често присуствува на конгреси што се одржуваат во земјава, но 
и во странство. Размената на искуствата овозможува да се стек-
неме со нови знаења и вештини што се неопходни и потребни за  
постигнување што подобри резултати во третманот на пациентите.

Комплетната предност на болницата е надополнета со совреме-
на опрема за точна дијагностика и за третман на проблемите на  
пациентите од оваа област. Болницата има одлична опрема за нега 
и третман на пациентите со повреди на локомоторниот систем. 

Врвната медицинска опрема дозволува да се изведуваат и најтешки 
оперативни зафати. Во системот клучна улога игра и персона-
лот на Одделот за ортопедија и трауматологија. Станува збор за 
виско обучен кадар кој води одлична грижа за сите пациенти во 
постоперативниот период, особено околу третманот на болката во 
соработка. За истакнување е и соработката со колегите од Одделот 
за анестезија и реанимација и со тие од Одделот за физикална тера-
пија и рехабилитација.

Целокупната организациска поставеност на болницата „Ацибадем 
Систина“ овозможува брз проток на пациентите низ амбулантни-
от оддел, брза дијагностика и брза предоперативна подготовка на 
пациентите. Тоа е вистинскиот рецепт за успех во лекувањето и 
постигнувањето добри резултати во третманот. 

Наша основна определба е пациентот да е задоволен и во тоа 
сигурно чекориме.

Д-р Борислав Илиев

Специјалист по ортопедија
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ПРОФ. Д-Р АЛЕКСАНДАР 
НИКОЛИЌ
Дипломирал во 1990 година на 
Медицинскиот факултет во Нови 
Сад, Србија. Магистрирал во 2000  
година на Медицинскиот факултет во 
Белград, Србија. Во 2002 г. завршил 
обука по општа хирургија и специјал-
ност по кардиоваскуларна хирургија 
FEBTCS на Европскиот одбор на то-
ракални и кардиоваскуларни хирурзи. 
Во 2005 г. станал доктор на медицин-
ски науки на Медицинскиот факултет 
во Белград, Србија. 

стр. 40

Д-Р ПАВЛЕ ДИМЧЕВ
Дипломирал во 1986 година на  
Медицинскиот факултет во Скопје. 
Специјализација по гинекологија 
и акушерство завршил во 1996  
година на истиот факултет.

Д-Р МИЛЧО ДЕМЕРЏИЕВ 
Дипломирал во 1985 година на Ме-
дицинскиот факултет во Скопје. 
Специјализација по неврологија 
завршил во 1993 година на исти-
от факултет.стр. 50

ДОЦ. Д-Р АНДРЕЈ ПЕТРОВ
Дипломирал во 1995 година на  
Медицинскиот факултет во Скопје, 
а во 2000 година завршил специја-
лизација по дерматовенерологија. 
Магистрирал во 2002 година на 
Воената медицинска академија во 
Белград, а во 2016 година докто-
рирал на Медицинскиот факултет 
во Скопје.стр. 26

стр. 22

Д-Р АЛЕКСАНДАР 
САЈКОВСКИ 
Дипломирал во 1984 година 
на Медицинскиот факултет во 
Скопје. Специјализација по 
педијатрија завршил во 1991 
година, а докторирал во 1998 
година на истиот факултет.

Д-Р СЛОБОДАН 
ЛАЗАРЕВСКИ 
Дипломирал во 1985 година на Ме-
дицинскиот факултет во Скопје. 
Специјализација по интерна ме-
дицина завршил во 1994 година, 
а супспецијализација по нефро-
логија завршил во 2006 година на 
истиот факултет. стр. 40

ПРИМ. Д-Р ДУШКО 
ФИДАНОВСКИ
Дипломирал во 1985 година на 
Медицински факултет во Скопје. 
Специјализација по педијатрија  
завршил во 1994 година, а докто-
рат одбранил во 2006 година на 
истиот факултет. стр. 40

М-Р Д-Р МИТКО 
КАРАЃОЗОВ 
Дипломирал во 1983 година на  
Медицинскиот факултет во 
Скопје. Специјализација по општа  
хирургија завршил во 1988 годи-
на, а магистрирал во 2003 година 
на истиот факултет.стр. 28
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Д-Р АЛЕКСАНДРА ХАЏИ-
ДИМОВА
Дипломирала во 2003 година на 
Медицинскиот факултет во Скопје. 
Во 2015 година била на стручно 
усовршување на Одделот за кли-
ничка и амбулантска диетологија 
во Аџибадем Маслак, Р Турција.

Д-Р ВЕСНА ПЉАКОСКА
Дипломирала во 2004 година на 
Медицинскиот факултет во Скопје. 
Специјализација по дерматовене-
рологија завршила во 2010 година 
на истиот факултет.стр. 18

Д-Р ЖАРКО ХРИСТОВСКИ 
Дипломирал во 1989 година 
на Медицинскиот факултет во 
Скопје. Специјализација по ин-
терна медицина завршил во 1996 
година. Супспецијализација по 
кардиологија завршил во 2004 
година, а докторирал во 2015 
година на истиот факултет.

М-Р Д-Р ДАНИЕЛ 
ПЕТРОВСКИ 
Дипломирал во 1991 година на  
Медицинскиот факултет во Скопје. 
Специјализација по урологија  
завршил 1997 година на истиот  
факултет. Магистрирал 2001 годи-
на на истиот факултет.

Д-Р МИХАЈЛО 
ИВАНОВСКИ 
Дипломирал во 2005 година на Ме-
дицинскиот факултет во Скопје. 
Специјализација по општа хи-
рургија завршил во 2010 година, 
а супспецијализација по траума-
тологија завршил во 2016 година 
на истиот факултет.

стр. 62

стр. 10

стр. 58

стр. 34

Д-Р НЕДА ТРАЈКОВСКА 
Дипломирала во 2004 година на 
Медицинскиот факултет во Скопје. 
Специјализација по хирургија 
завршила во 2011 година, a супспе-
цијализација по трауматологија во 
2016 година на истиот факултет.

стр. 66

Д-Р НАТАЛИЈА 
АНГЕЛКОВА
Дипломирала во 1993 година на 
Медицинскиот факултет во Скопје. 
Специјализација по педијатрија за-
вршила во 2003 година на истиот 
факултет. Во 2018 година станала 
доктор на медицински науки во 
областа на невромускулни болести.

стр. 46

ДОЦ. Д-Р ТАТЈАНА 
ЧЕПРЕГАНОВА 
ЧАНГОВСКА 
Дипломирала во 1996 година на 
Медицинскиот факултет во Скопје. 
Специјализација по неврологија 
завршила во 2003 година на истиот 
факултет, а во 2014 година станала 
доктор на науки.
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ДОЦ. Д-Р ЏЕНГИС ЈАШАР
Дипломирал во 1990 година на 
Медицински факултет – Скопје 
Универзитет Св. Кирил и Методиј. 
Во 1999 година станува Специја-
лист по патологија, а во 2016 
година станува  доктор на науки 
по патолошка анатомија 

Д-Р АНИЦА 
ХАЏИПЕТРУШЕВА 
ЈАНКИЈЕВИЌ
Дипломирала во 2000 година на 
Медицинскиот факултет во Скопје. 
Специјализација по физикална  
медицина завршила во 2008 годи-
на на истиот факултет.стр. 46стр. 68

М-Р СОЊА ЈОРДАНОВА 
ЦАЦАНОСКА 
Дипломирала во 2009 година на 
Филозофски факултет на Инсти-
тутот за дефектологија, а во 2014 
година завршила постдипломски 
студии по сурдологија.

КАТЕРИНА ИЛИЕСКА 
Во 2008 година завршила сред-
но медицинско училиште отсек 
физиотерапевт, а во 2011 година 
дипломирала на Високата школа 
за медицина во Битола. стр. 72

стр. 75

БИЛЈАНА ДИЛЕВСКА
Средно медицинско училиште 
завршила во 1987 година. Ди-
пломирала во 1998 година на 
Високата медицинска школа во 
Битола. Билјана Дилевска е главна 
медицинска сестра во Клиничка-
та болница „Аџибадем Систина“. стр. 74

ДОЦ. Д-Р НИКОЛА 
БАЏАКОВ 
Дипломирал во 1981 година на Меди-
цинскиот факултет на Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. 
Специјализација по гинекологија и 
акушерство завршил во 1989 годи-
на, а во 1999 година докторирал на 
истиот факултет.

ДОЦ. Д-Р БИЛЈАНА 
ЧОНЕСКА-ЈОВАНОВА  
Дипломирала во 1989 година на 
Медицинскиот факултет во Скопје. 
Специјализација по педијатрија 
завршила во 2000 година на ис-
тиот факултет. Во 2014 година 
професионална едукација и оп-
сервациска посета на Кралскиот 
колеџ во болницата „Сент Мери“ 
во Лондон. Во 2016 година докто-
рирала на медицинскиот факултет 
во Скопје. стр. 44

Д-Р РИСТО СИМЕОНОВ 
Дипломирал во 1997 на Меди-
цинскиот факултет во Скопје. 
Специјализација по детска 
хирургија завршува во 2014  
година на истиот факултет. 
Во 2009 година заминува во  
Турција на шестмесечна еду-
кација за трансплантација на 
бубрези. Во 2018 година станува 
доктор по науки на Медицински-
от факултет во Скопје. стр. 36
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АЏИБАДЕМ СИСТИНА“  
И РК „ВАРДАР“

Бајка чијшто крај никој 
не можеше да го предвиди. 
Ракометниот клуб „Вардар“ 
ни даде вистинска животна 
лекција. Нивниот успех го 
славиме сите! Но, како тие 
стасаа до таму? Момците 
имаат срце и позитивна 
енергија како ретко кој, вели 
д-р Михајло Ивановски, кој со 
нив ги делеше предизвиците, 
сите моменти на среќа и тага.

ШЕСТ ГОДИНИ 
ЗАЕДНО  
НА ВРВОТ
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Подеми, падови, притисок, повреди, исцр-
пеност – д-р Ивановски беше нивен 
доктор во целата сезона, а тие, како 
што вели, психички биле мошне силни.  

Не создавале притисок, не се оптоварувале многу. 
Емоциите се сега до врвот, но додека траеле битките 
во Лигата на шампионите и на финалниот турнир 
во Келн сите во екипата биле приземни. Не било 
лесно ни со повредите. Дел од нив биле и потешки.
„Беа подготвени психички и не правеа непотребен 
притисок. Момците имаат срце и позитивна енер-
гија како во ретко кој колектив. Заедно со двајцата 
физиотерапевти Димитар Маневски и Рубинчо 
Србиновски, се грижевме за тимот цела сезона. 
Поминавме низ многу повреди, оперативни зафа-
ти, подеми и падови. За последните два натпревара 

немаше опција, немаше простор некој да не игра. 
Затоа се подготвивме добро“, вели д-р Ивановски.
Д-р Ивановски вели дека секој проблем кај ракоме-
тарите се решавал брзо, ефикасно. „Карачиќ имаше 
проблеми последните три дена кога се повреди, но  
успеа да се надмине себеси, па затоа е МВП на турнирот.  
Шишкарев се повреди во финалето, па беше 50/50 
дали ќе продолжи да игра. Потоа се покажа дека  
нема потреба да ризикува, па беше најгласен од 
клупата“, вели докторот пренесувајќи детали од 
последните денови.

ИСХОДОТ ОД УЧЕСТВОТО НА „ВАРДАР“ НА Ф4 
ЈА КРЕНА НАЦИЈАТА НА НОЗЕ. ЕВРОПСКАТА 
ТИТУЛА, ВТОРА ПО РЕД ПО ОНАА ОД 2017 
ГОДИНА, БУДИ НОВИ ЕМОЦИИ, ЧУВСТВО НА 
СПЛОТЕНОСТ, СРЕЌА И ЗАЕДНИШТВО

„Задоволство, емоции, славењето е посебна 
приказна. Нема зборови коишто можат да  
ја објаснат целата еуфорија кај тимот,  
кај навивачите.

Д-р Ивановски во славје со ракометарите
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„ВАРДАР“ Е ЛЕКЦИЈА, „ВАРДАР“ Е 
ЉУБОВ, „ВАРДАР“ Е ЕПСКА ПРИКАЗНА
Приказната во соблекувалната е сосем различна.  
Еуфорична и емотивна, таква што води кон нови 
победи. Д-р Ивановски вели дека, впрочем, невоз-
можно е да се објасни какви се чувствата таму 
долу на теренот, на паркетот.
Мора да се издвои капитенот Столе Стоилов,  
кој навистина има енергија што ја спло-
тува екипата. Секако, енергија, таа 
позитивната, е нишката што ги 
спојува сите во едно и сите 
имаат придонес во 
тоа. Навистина не-
описливо“, вели д-р 
Ивановски.

„Оваa победа не е само на РК ‘Вар-
дар’, ова е победа и на ‘Аџибадем  
Систина’ , тие се со нас постоја-
но 24/7 кога и да имаме потреба 

од нив. Имаме огромна доверба 
во лекарите, професионална и над-

вор од тоа, д-р Михајло Ивановски е мој 
драг пријател кој секогаш кога треба е тука со 

добри совети. Не само јас, туку сите играчи 
на РК ‘Вардар’ се презадоволни од ‘Аџибадем 
Систина’“, изјави капитенот Столе Стоилов.
„Победата е нивна, ние сме само логис-
тика и им помагаме на ракометарите. 
Ракометарите се тие кои играат и тие кои 
победуваат. Драго ни е што соработуваме 

и сме на располагање секогаш кога сме им 
потребни, долги години сме заедно со нив, 

а нашата поддршка ќе продолжи и понатаму.  

СТОЛЕ, ТИ
СИ НАШ 

ХЕРОЈ!

Лекарските контроли се од 
огромна важност за спортистите, 
пред сè превенцијата. А нашиот 
хируршки дел доаѓа само ако мора. 
Превенцијата и редовните прегледи 
се битни, а ракометарите ги прават 
редовно и многу добро знаат да се 
грижат за своето здравје, бидејќи од 
тоа зависат“, рече трауматологот 
Михајло Ивановски.
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Најеуфорични беа најмладите, но 
задоволството да се биде покрај 
капитенот на шампионите не го криеја 
ниту повозрасните. Стоилов порача дека 
победата не е само на ракометниот клуб, 
туку и на „Аџибадем Систина“, бидејќи 
лекарите, неуморни на терен, се заедно со 
нив секогаш кога им се потребни.

КАПИТЕНОТ НА ШАМПИОНИТЕ НА 
ДРУЖБА ВО „АЏИБАДЕМ СИСТИНА“
Шампионскиот пехар од ракометната Лига на шам-
пиони беше и во Клиничката болница „Аџибадем 
Систина“, а освен со пехарот, пациентите можеа да 
се фотографираат и со капитенот Столе Стоилов. 
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СО ХИДРОТЕРАПИЈА  
ДО ПОБРЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА
Рехабилитацијата на ракометарот Стоилов беше надополне-
та со современ тип на третирање на вакви повреди достапни 
единствено во Клиничката болица „Аџибадем Систина”.  
Познатиот спортист заздравуваше со помош на хидротерапија.
Вежбите во вода се од големо значење при рехабилитација-
та после артроскопски интервенции на колено. Бенифитот 
пред сѐ е во можноста на полно оптоварување на екстре-
митетот во состојба кога има елиминирана гравитација и 
намален потисок, со што импактниот момент на зглобот е 
намален. Индиферентната температура на водата позитив-
но делува во подобрување на еластичноста на меките ткива, 
намалување на едемот и подобрување на обемот на движење 
во коленото. Според д-р Аница Хаџи–Петрушева Јанкије-
виќ, специјалист по физикална медицина и рехабилитација, 
дополнителен позитивен ефект е соодветното јакнење на мус-
кулатурата без притоа прекумерно да се оптовари колениот 
зглоб. Целта е побрза, поквалитетна и целисходна рехаби-
литација на пациентот. Изведувањето вежби на хидролента 
не само што е исклучително корисно во рехабилитација, сè 
почесто се користи како подготовка во тренинг-процесите 
на професионалните и аматерски спортисти. Поволна е во  
започнувањето со физичка активност кај лица кои сакаат да 
ја намалат телесната тежина, или лица кои имаат болки во 
грбот и зглобовите. Основно е што се елиминира земјината 
тежа, се намалува притисокот врз зглобовите, а при отпорот 
што го создава водата се јакне мускулатурата.

Вежбите во вода се од големо 
значење при рехабилитацијата 
по артроскопски интервенции 
на колено. Бенифитот пред 
сѐ е во можноста на полно 
оптоварување на екстремитетот 
во состојба кога има елиминирана 
гравитација и намален потисок, 
со што импактниот момент на 
зглобот е намален.

HYDRO PHYSIO
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Современите техники за третирање  повреди 
на скочниот зглоб нудат низа предно-
сти во однос на отворените процедури.  
Артроскопија на скочен зглоб има пред-

ност да дијагностицира и да третира различни 
заболувања и состојби кои не се можни при отво-
рените процедури. Артроскопија се применува во 
најсовремените клинички установи и таа е корисна 
во третманот на разни интрартикуларни заболувања 
коишто се причинети од траума или поради некак-
ви дегенеративни воспалителни или неопластични 
состојби. Доктор Борислав Илиев, специјалист по  
ортопедија, вели дека патолошките состојби на  
скочниот зглоб кај кои е препорачана артроскопската 
техника се генерално асоцирани со помал степен на 
морбидитет, со побрза рехабилитација кај пациентот 
и со подобри резултати во компарација со конвенцио-
налните отворени хируршки процедури.
Тој објаснува во кои случаи може да се користи  
артроскопијата на скочниот зглоб.
„Задната артроскопија или артроскопијата на скочен 
зглоб со заден пристап и супталарната  артроскопија  
можат да се користат во менаџирање и во третманот 
на импиџментот или во состојба во која се ограниче-
ни движењата во задниот дел на скочниот зглоб, во 
третманот на артофиброза, синовит, артрит, фракту-
ри и дефекти на ‘рскавицата. Развиени се алгоритми 
коишто овозможуваат селекција за што подобар трет-
ман на пациенти со хронична болка во скочниот зглоб, 
без позната етиологија“, вели д-р Илиев.

ДВЕ ГРУПИ ИНДИКАЦИИ – 
ДИЈАГНОСТИЧКИ И ТЕРАПЕВТСКИ 
Докторот вели дека дијагностички индикации се кога 
пациентот има неразјаснета болка, оток, затегнатост, 
нестабилност, крвоизлив во зглобот, заклучување или 
прескок во зглобот и кај пациенти кај кои има значај-
ни симптоми во скочниот зглоб, а кои не реагираат на 
конзервативен третман.

АРТРОСКОПИЈА  
НА СКОЧЕН ЗГЛОБ
НАЈСОВРЕМЕНА ДИЈАГНОСТИЧКА И ТЕРАПЕВТСКА ПРОЦЕДУРА 
ПРИ  ПОВРЕДИ И ЗАБОЛУВАЊА НА СКОЧЕН ЗГЛОБ

Артроскопија се применува во најсовреме-
ните клинички установи и таа е корисна 
во третманот на разни интрартикуларни 
заболувања коишто се причинети од 
траума или поради некакви дегенеративни 
воспалителни или неопластични состојби.
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Терапевтски индикации, пак, се повреди на 
зглобната ‘рскавица и меките ткива, коскени 
колизии (поради развој на некакви коскени шил-
ци), чистење на меките ткива, синоектомија, 
отстранување на слободни тела од зглобот, ар-
тофиброза или вкочанетост во замиот зглоб, 
одредени фрактури  во самиот скочен зглоб и 
дефекти во рскавицата.
Инаку, артроскопија е всушност влез низ два 
портала.
„Се прават два мали отвори на кожата на скочни-
от зглоб, од предната страна, ако има потреба два 
од задната страна и со тоа се овозможува добра 
визуализација на сите структури, што не може 
да се постигне со ниту една отворена процедура. 
Тоа не е само дијагностичка процедура, туку и 
терапевтски, со широк дијапазон на индикации 
каде што може да се користи“, вели д-р Илиев.
Според него, на ваков начин се овозможува брза 
дијагноза, кратка интервенција, што помало 
оштетување на меките ткива и околните струк-
тури и многу побрза рехабилитација.
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Летен  
АЛАРМ
КАКО ДА СЕ ЗАШТИТИМЕ 
ОД ОПАСНОСТА НА 
СОНЧЕВИТЕ ЗРАЦИ
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ИМУНОСУПРЕСИЈА, ЗАБРЗАНО СТАРЕЕЊЕ НА КОЖАТА, ПА 
ДУРИ И РАК НА КОЖАТА СЕ ДЕЛ ОД МОЖНИТЕ КОМПЛИКАЦИИ 
АКО ЛУЃЕТО ПРЕТЕРАНО СЕ ИЗЛОЖУВААТ НА СОНЦЕ

Сонцето емитува ултравиолетови зраци кои 
се невидливи со голо око. Постојат три вида 
на УВ-зраци: УВА, УВБ и УВЦ. УВА зраци-
те сочинуваат 98 отсто од зрачењето и се 

најмалку опасни, но исто така со тек на време, поради 
нив, кожата потемнува и старее. УВА-зраците го сти-
мулираат тенот, но исто така се поврзани и со други 
проблеми, како што се катаракта и други проблеми 
со очите, предвремено стареење на кожата, брчки, 
губење на еластичноста на кожата, осип на кожата и 
алергиски или други реакции на лекови.
Според д-р Весна Пљакоска, специјалист по дерма-
товенерологија, најголема енергија и опасност носат 
УВЦ-зраците, поради кои се разбира, ние и постоиме. 
Зошто се штетни? Некогаш поодамна нашата плане-
та немала голема озонска обвивка, па овие зраци дури 
биле и смртоносни. Со текот на времето озонската 
обвивка почна да ги апсорбира и нивната опасност 
се елиминираше. Во последно време се разбира сите 
зборуваат за озонските дупки кои секако ја зголему-
ваат опасноста од пробив на УВЦ-зраците. УВБ, пак, 
имаат помала енергија од УВЦ и дел од нив секако по-
минува низ озонската обвивка.

ЗРАЧЕЊЕТО Е НАЈОПАСНО  
И НАЈГОЛЕМО ОД 11 ДО 16 ЧАСОТ 

Согледувајќи ја реалната состојба со зголемената 
зачестеност на појава на тумори на кожа, како и спозна-
нието дека околу 80 проценти од туморите на кожата 
се појавуваат токму поради УВ-зраците, јасно е дека 
главна цел на бројните јавно здравстени акции е запоз-
навање на граѓаните со правилни насоки во однос на 
изложување на сончеви зраци. 
Во поново време се зборува за дејството на инфрацр-
вените зраци, како и за видливото светло, особено кај 
хиперпигментациски промени како што е melasma. 
Овие зраци можат да ја оштетат експресијата на гени-
те во клетките на кожата предизвикувајќи стареење и 
фотокарциногенеза.
Фотопротекцијата претставува збир на мерки за зашти-
та од наведените штетни влијанија на зрачењето од 
сончевиот спектар. Со ова под фотопротекција се  
подразбира избегнување на изложување на сонце  
особено помеѓу 10 и 16 часот. 

Луѓето се деца на сонцето и да, ние постоиме 
затоа што имаме и сонце. Но зошто во 
последно време зборуваме сѐ почесто за 
штетното влијание на сончевите зраци? 
Науката докажа дека претераното изложување 
на сонце може да има и штетни последици за 
човековото здравје. Имуносупресија, забрзано 
стареење на кожата, па дури и рак на кожата 
се дел од можните компликации ако луѓето 
претерано се изложуваат на сонце

СТРАТОСФЕРА

ПОВРШИНА НА КОЖА

• Најкратка бранова должина
• Се апсорбираат во озонската обвивка

• Најголемо влијание на површината на кожата
• Предизвикува изгореници, црвенило или карцином

• Најдолга бранова должина
• Пробива длабоко во кожата и  

предизвикува забрзано стареење 

ЕПИДЕРМИС

ДЕРМИС

ХИПОДЕРМИС

ОЗОН

УВЦ

УВБ

УВА

!
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Секако има согласност дека заштита со лесна облека е  
добар начин да се избегнат штетните УВ-зраци. 
Особено во периодот кога сонцето е најјако, па 
се препорачува тогаш кожата да не е изложена ди-
ректно на сонце. Облеката треба да е од природни 
ткаенени, да е со светла боја, а на главата да се носи 
заштитна капа или шапка. Во секој случај, важно е 
да се нанесува крем со заштитен фактор.
Овие мерки се сметаат за вистинска фотопротекција 
и претставуваат императив во превенција на тумо-
ри на кожа, но и превенција од стареење на кожата.
Средствата за заштита од сонце се обележани со 
заштитен фактор кој е прикажан со лаборато-
риски одреден број (SPF) . Бројот на заштитниот  
фактор означува колку долго можеме без опасност 
да останеме на сонце, ако сме заштитени во однос 
на времето кое можеме да го поминеме без заштита. 
SPF акронимот се однесува само на УВБ-зрачењето. 
Станува збор за време кое можеме да го поминеме 
изложени без страв од изгореници вели, д-р Весна 
Пљакоска, специјалист по дерматовенерологија.

Ознаката SPF се однесува само на заштита од  
УВБ-зраците. Затоа е потребно да се одбираат  
квалитетни производи за заштита од сонце кои имаат 
комбинација УВА и УВБ-заштита од сонце.
Според д-р Пљакоска, треба да се нагласи дека  
производите за заштита од сонце не го оневозможуваат 
потемнувањето на кожата, туку ја штитат од опаснос-
та од негативното влијание на УВ-зраците.
Облаците запираат само мал дел од сончевите зраци. 
Тие пропуштаат и до 95 отсто УВ-зраци. Под чадор  
вообичаено сме под дејство на 50 отсто на сончеви 
зраци. Светлоста и УВ-зраците можат да допрат до 
кожата индиректно поради рефлексија од различни 
површини, затоа треба да сме внимателни.

1. Најдобра заштита е облеката (маица, 
капа, очила).

2. Малите деца треба да бидат особено 
добро заштитени.

3. Избегнувајте изложување на сонце 
помеѓу 11 и 16 часот.

4. Изложувањето на сонце треба да биде 
постепено.

5. Песокот, снегот или водата можат 
да рефлектираат повеќе од половина од 
сончевите зраци на вашата кожа.

6. Производот за заштита од сонце треба 
да се нанесува на секои 2 часа и по пливање, 
без разлика на висината назначена на 
производот со заштитен фактор.

7. На високи надморски висини и во тропски 
предели особено е важно да се користи 
висок заштитен фактор.

8. Пијте редовно вода и бидете внимателни 
со најмладите и никогаш не заборавајте на 
возрасните.

СОВЕТИ ЗА ЗАШТИТА

Пример - Доколку без заштита вашата 
кожа поцрвени (изгори) за 10 минути, 
кремата со SPF-фактор 20 овозможува 
заштита при сончање 200 минути (SPF 
20x10 минути = 200 минути)
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НА 
ОДМОР  
СО ДЕЦА

Л екови за намалување на високата темпе-
ратура, пробиотици, капки солена вода, 
крема за заштита од сонцето, но и антиби-
отик. Педијатар д-р Александар Сајковски 

вели дека ова се клучни работи кои треба да се носат во 
џебната аптека, кога семејство со мали деца заминува 
на одмор. Во торбичето со лековите треба секако да 
има и антибиотик, ама да се користи во консултација 
со доктор. Децата сакаат да играат, ги сакаат и плажите 
и морето, но и планината, но д-р Сајковски вели дека 
е добро на пат да се тргнува подготвено. Секое дете 
е различно, не сите имаат исто однесување на пат, но 
докторот вели дека за помалите, односно за бебиња-
та кои имаат по само неколку месеци препорачливо 
е да не се оди на подалечно место. Престојот таму да 
биде сличен на домашните услови, хигиената запазена.  
Сонцето е дополнителен предизвик. Извор на  
витамин Д, ама и штетно за детската кожа. Д-р Сајков-
ски препорачува да се користат креми со висок  
заштитен фактор. 
Летните одмори се во полн ек, а речиси нема дете кое 
овие патувања не ги доживува со посебни емоции.  
Но, често ова пријатно чувство може да стане  

непријатно ако родителите не се подготвени добро. 
Препораката на д-р Сајковски е пред патувањето да 
се оди кај матичниот доктор. Тој да потврди за сè што 
може да ги дочека родителите, но и за лековите кои 
треба да ги носат. Бебињата се најспецифични. Мно-
гу родители често ги поставуваат прашањата кога  
треба да тргнат, кој месец е најидеален, колку нивните  
бебиња треба да се изложуваат на сонце. 

НА ТРГНУВАЈТЕ БЕЗ ПАТНИЧКА АПТЕКА, ПРОБИОТИК,  
ЛЕК ЗА ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА, ПА И АНТИБИОТИК
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НЕ ПАТУВАЈТЕ МНОГУ ДАЛЕКУ
Нема строги правила, а дилемата за тоа кога да се 
тргне на одмор во однос на возраста на детето и  
далечината е доста индивидуална и зависи од навики-
те на бебето, начинот на исхрана, начинот на превоз 
и местото каде што се сместуваат родителите со  
детето. Според докторските препораки, најдобро е 
во првите месеци детето да не се транспортира за  
одмор на подалечни дестинации. Патувањето треба 
да е поблиску, со мирно и адекватно транспортирање, 
а една од клучните компоненти е избор на сместу-
вање кое обезбедува максимални хигиенски услови 
како што се и дома кај самото семејство. Според д-р 
Сајковски, обезбедувањето на рутинските хигиен-
ски услови е круцијално за избегнување на некои  
непријатности кои може да се јават во тек на одморот.
Препорачува капките за очи да се користат при поја-
ва на конјуктивит, кој може да се јави и од контакт со 
или ако очите се допираат со валкани раце. Овој тип 
воспаление добро е да се третира со локални антиби-
отски капки или антиинфламаторни капки.
Тие што имаат помали деца знаат дека децата често 
повраќаат на одмор. Патничкото повраќање, според 

лекарите, ретко се појавува кај децата и тие релативно 
добро го поминуваат патувањето. Пред одмор треба 
да се јаде полесна храна со малку течности.

„Не треба да се претерува и во патната аптека 
треба да има лекови по педијатриска консулта-
ција. Треба да се понесат лекови за намалување 
на телесната температура и истите да се ко-
ристат кога температурата е поголема од 38.5 
степени. Ова се лекови кои може да се понесат 
како сируп или како супозитории (чепчиња). 
Вториве се важни за состојби на повраќање 
кога детето не може или тешко пие сируп.  
Потребно е да се понесат и капки за нос  
најчесто како физиолошки раствор или т.н. 
солена вода како капки или спреј. Другите 
типови  капки кои се класични медикаменти 
како капки не се даваат подолго од 3-4 дена, 
поради нивните негативни ефекти на слузни-
цата на носот“, вели д-р Сајковски.

Летните одмори се во 
полн ек, а речиси нема 
дете кое овие патувања 
не ги доживува со 
посебни емоции.  
Но, често ова пријатно 
чувство може да 
стане непријатно 
ако родителите не се 
подготвени добро 
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ЛЕСНА ХРАНА И МНОГУ ТЕЧНОСТИ 
Затоа, вели д-р Сајковски, пред да се започне пату-
вањето треба да се направи сè што е потребно за да 
се растовари стомакот на детето, односно да внесе  
лесен оброк пред патување со малку течности, а вода-
та во тек на патувањето да се дава по принцип „често, 
а малку“. Ако оваа подготовка не е ефикасна, па и  
покрај истата кај детето се појави мачнина и повраќање, 
тогаш треба да се бара спас во употреба на одредени 
природни препарати против повраќање. Изборот е 
стриктно по совет на педијатарот, но најбезболен 
ефект имаат гингеролите.
„Лекови за третман на алергија се исто така дел од 
патната аптека. Некои алергиски реакции се бурни и 
бараат брз третман со специфични препарати. Но и 
за нив важи круцијалното правило да се даваат во со-
вет со педијатар. Антибиотиците се речиси редовен 
член на патната аптека, но прво правило кое треба да 
се има предвид е дека антибиотиците не треба да се 
даваат во  кое било време или за  што било. Во патната 
аптека е добро да се има антибиотик со широк спектар, 
особено ако се патува во странство или на егзотични 
места далеку од урбани центри. Потребата за давање 
антибиотик е најдобро да се процени во консултација 
со педијатар, вели докторот.
Ако има повраќање, се губат доста течности па за 
децата треба да се носат лекови, односно течности 
надомест на изгубеното. Сите родители знаат дека 
пробиотиците имаа благотворно дејство, ама значајно 
е пред да се оди на одмор, а и во текот на одморањето 
и по него, на децата секако секојдневно да им се дава-
ат овие таканаречени „добри бактерии“. 

НИКАКО МНОГУ НА СОНЦЕ
Педијатар д-р Сајковски е дециден дека проибиоти-
окот е важен оти балансот на микророганизмите на 
и во телото лесно може да се наруши при патување 
на одмор, а како една од најпознатите состојби при 
промена на биофлората е појавата на т.н. патувач-
ка дијареа. „Затоа е неопходна заштита, особено на 
децата, а класичен прототип на пробиотик кој има 
максимално ефикасен заштитен и терапевтски ефект 
е Lactobacillus reuteri protectis, вели Сајковски.
Се разбира децата кои се над една година трчаат и паѓа-
ат, па стерилната газа, фластерите, антисептичните 
раствори мора да се дел од семејната патничка апте-
ка. Исто така и средствата против инсекти и против 
убоди од инсекти. Она што предизвикува најголема 
дилема секако се средствата за изложување на сонце.

Добро е овие препарати да содржат и глициретинска 
киселина која дава дополнителна заштита на ДНК на 
човекот. Но, најзначајно е да се направи дистинкција 
на препаратите за заштита од УВ-зрачењето кои се 
користат кај децата во однос на оние за возрасните“, 
вели д-р Сајковски.

„За заштита на кожата најдобро е да 
се користат специјализирани креми со 
иновативна спектрална технологија која 
комбинира УВА/УВБ-филтри од широк 
спектар со која се обезбедува сигурна  
УВ-заштита, комбинирани со ликокалкон 
а како антиоксиданс за заштита од 
видливата светлина со висока енергија.“ 
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ВНИМАВАЈТЕ НА СЕКОЈА БЕНКА,  
ПРОМЕНАТА МОЖЕ ДА ЗНАЧИ 
СЕРИОЗЕН ПРОБЛЕМ

Прв знак за меланом е промена во 
големината, бојата или обликот на 
постоечка бенка. Затоа секоја сомнителна 
промена значи потреба од подетални 
анализи и ако истите докажат дека има 
сомнеж, бенките треба да се третираат, 
да се отстранат во рана фаза. Науката 
тврди дека клучна превенција се редовните 
дермоскопски контроли. Треба да се прават 
еднаш годишно, а тоа е можност да се 
проверат бенките. Д-р Андреј Петров, 
дерматолог, ги посочува клучните работи 
кои мора да ги знаеме за меланомите.
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КОИ БЕНКИ СЕ ОПАСНИ?
Самите бенки не се опасни.  
Ги имаат сите луѓе повеќе или  
помалку. Но овде станува збор 
за промени што личат на нив, а 
се малигни тумори од пигментни 
клетки или таканаречен меланом. 
Од бенките настануваат само 15 
до 20 проценти од меланомите.  
Секоја сомнителна промена  
треба да се сфати многу сериозно.  
Секогаш е подобро опасноста да 
се прецени отколку да се потцени.

ШТО АКО СЕ ЗАБЕЛЕЖИ  
НЕКОЈА ПРОМЕНА?
Мора да се отиде на дерматолог. 
Вообичаено се прави прво клинич-
ки преглед, доколку е потребно, 
потоа дермоскопија, а доколку 
се има сомневање за меланом се  
прави и биопсија или,, пак бенката 
со промената се отстранува. Сето 
тоа зависи од проценката и голе-
мината на лезијата.

КАКВО Е ВЛИЈАНИЕТО  
НА СОНЦЕТО?
Сонцето е главен канцероген 
причинител за појава на рак на 
кожа. За штетното дејство на 
ултравиолетовото зрачење е по-
знато од поодамна. Има хипотези 
дека за развојот на меланом имаат 
влијание изгореници од сонце во 
младоста, додека кај епителните 
карциноми како причина се наве-
дува хроничната експозиција на 
сонце. Затоа треба да се штитиме 
од сонцето со заштитни средства.

ГЕНЕТСКИОТ ФАКТОР?
Генетскиот фактор е битен. Знае-
ме дека кај луѓе кои во семејството 
имале историја за меланом ризикот 
е поголем и затоа треба редовно да 
се контролираат. Етиологијата на 
малигните тумори е мултифакто-
ријална и генетиката е еден фактор 
кој е евидентиран како потенцијал-
но важен кај меланомите.

КОИ МОРА ДА ГИ ЗНАЕМЕ
5
ЗА МЕЛАНОМИТЕ!

КЛУЧНИ 
РАБОТИ

ДАЛИ ПРЕПОРАЧУВАТЕ  
ДА СЕ КОРИСТИ 
СОЛАРИУМ?
Изложувањето на солариум е  
неодговорен однос. Тоа е, народ-
ски кажано, глупост која може да 
има големи последици. Системите 
за вештачко сончање се дваесетти-
на пати поопасни од природното 
сонце. Во најголем број федерални 
држави во САД дури и се забранети 
за употреба. Светската здравствена  
организација ги има идентификува-
но УВ-зраците од овие артефициелни 
извори како канцерогени. 
Мое мислење е дека во земја што 
има многу сонце, како Македонија, 
луѓето не треба да се изложуваат на 
солариум. Нека користат природен 
извор на сонце, со заштита од зра-
ците се разбира.  

Меланомот е најмалиген 
тумор на кожата што 
потекнува од клетките кои 
го создаваат пигментот 
меланоцит. Тој е најчеста 
причина за смрт меѓу 
болестите на кожата. 
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Илинка Арсовска, мајка 
на Марко, Милош и 
Дарко, е жената која 
ни покажа на сите нас 

што значи да се бориш секој ден, за 
својот живот и животот на своите 
деца. Жена која низ сите животни 
несреќи знае да истрае и да веру-
ва во среќа, а нејзината приказна  
успеа да ја крене цела јавност на 
нозе. 
Илинка Арсовска е храбрата мајка 
чие семејство успеа да ни дока-
же дека надежта и истрајноста  
секогаш ја носат среќата, мајка на 
Марко, кој секој ден оди пеш во 
околното село во Србија газејќи 
ја реката со своите родители за 
да стигне на училиште, мајка на 
Дарко, кој е болен од церебрал-
на парализа, и на Милош, кој им  
помага на сите. Илинка на своите 

43 години доживеа мозочен удар 
за кој имаше успешна интервен-
ција во Клиничкиот центар во 
Скопје, а продолжи да се бори во 
болницата во Куманово. 

Напомош дојдоа многу граѓани 
со своите донации, а во трката 
за животот на Илинка се вклучи 
Клиничката болница „Аџибадем 
Систина“, за целосно да ја презе-
ме нејзината нега, бесплатно, за 
Илинка повторно со сите можни 
напори да може да ја продолжи 
борбата на животот за нејзино-
то семејство. 

ЖЕНАТА  
КОЈА ЌЕ 
ПРОДОЛЖИ  
ДА МУ ПРКОСИ 
НА ЖИВОТОТ 

ПРИКАЗНАТА ЗА 
ХРАБРАТА ИЛИНКА

Со оглед на тешките 
услови во кои живее 
семејството Арсовски, на 
Илинка ѝ беше потребна 
дополнителна нега и услови 
кои едноставно не беа 
достапни во постоечкиот 
клинички центар, но, 
за среќа, добрината на 
македонските граѓани, 
проширена низ социјалните 
мрежи, успеа на Илинка 
да ѝ ја даде помошта која 
најмногу ѝ беше потребна.
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Состојбата на Илинка беше многу 
сериозна и времето не беше на наша 
страна, но менаџментот на Клинич-
ката болница „Аџибадем Систина“ 
веднаш одговори и реагираше со 
преземање на Илинка во болница-
та „Аџибадем Систина“. 
Д-р Митко Караѓозов и него-
виот тим се грижат за Илинка и 
за нејзиното лекување, гест кој е  
хуман и човечен. Патот кон целос-
но закрепнувањена Илинка е долг 
и тежок, но Илинка е борец исто 
како што е нејзиното семејство, 
а Клиничката болница „Аџиба-
дем Систина“ само сака Илинка 
да ја освои и оваа животна борба.  
Добрината и хуманоста се секогаш 
трагите што ќе го одбележат нашето 
постоење а Илинка е храбрата мајка 
борец во заедничката приказна на 
„Аџибадем Систина“.

Состојбата на Илинка 
беше многу сериозна и 

времето не беше на наша 
страна, но менаџментот 

на Клиничката болница 
„Аџибадем Систина“ 

веднаш одговори и 
реагираше со преземање 
на Илинка во болницата 

„Аџибадем Систина“. 
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Против габични инфекции, против  
бактерии, го намалуваат високиот крвен 
притисок, помагаат во намалувањето на 
лошиот холестерол во крвта – пробио-

тиците имаат широко позитивно влијание за луѓето, 
за кои, сепак, популацијата не е комплетно свесна. 
Сепак, во последно време сè почесто се зборува за 
пробиотици, ама и за пребиотиците кои се добиени 
од храната. Има разлика и вредно е да се знае дека 
пребиотиците за разлика од пробиотиците не се живи 
микроорганизми. Корисни се и популацијата има  
потреба од нив. Објаснувањата на Светската здрав-
ствена организација (СЗО) се дека пробиотиците 
се живи микроорганизми, кои внесени во адекватни  
количини се добри за здравјето.

КОЈА Е НИВНАТА ФУНКЦИЈА?
Подобрувајќи ја цревната микробна рамнотежа тие 
поволно делуваат кај луѓето, а нормално е да се при-
сутни во дигестивниот тракт. А докторите немаат 
дилема дека здравиот дигестивен систем има многу 
големо значење за целокупното здравје. Инаку, зборот  
пробиотик доаѓа од грчките зборови pro што значи 
„за“ и bios што значи „живот“. 

ПРОБИОТИЦИТЕ 
ГО НАМАЛУВААТ 
ЛОШИОТ 
ХОЛЕСТЕРОЛ 

МОЌТА НА ПРОБИОТИЦИТЕ  
И ПРЕБИОТИЦИТЕ

ВИДОВИ ПРОБИОТИЦИ
*Лактобацилите и бифидобактериите одржува-
ат здрава рамнотежа на цревната флора затоа што 
продуцираат органски материи, како млечна кисе-
лина, водород пероксид и оцетна киселина, кои ја 
зголемуваат киселоста на цревата и ја спречуваат 
репродукцијата на многу штетни бактерии. 
Со тоа поволно ја менуваат рамнотежата на цревна-
та микрофлора, го спречуваат развојот на штетните 
бактерии, промовираат добра дигестија, ја зголе-
муваат имунолошката функција и ја зголемуваат 
отпорноста на инфекции спречувајќи го растот 
на многу стрептококи и пнеумококи.
*Lactobacillus acidophilus е добро проучен вид на 
микрофлора која е високо отпорна на желудочната 
киселина и е способна да се развива (размножува) 
во присуство на жолчна киселина. Продуцира ди-
гестивни ензими како протеази, липази, лактази и 
е најважниот пробиотик присутен во нашиот ин-
тестинален тракт.
*Bifidobacterium bifidum е еден од главните но-
сители на работата на долгото црево. Има висока 
отпорност на желудочна киселина. 

„Зачудувачки, постојат повеќе пробиотски 
организми во стомачното црево отколку што има 
клетки во нашите тела! Тоа се многу бактерии, 
но добри бактерии и секој вид има специфични 
функции во човечкиот организам“, објаснува  
д-р Александра Хаџи-Димова, диетолог.
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• Добрите бактерии ја сузбиваат габата Candida 
albicans, чиј раст го поттикнуваат антибиотиците, 
а која предизвикува габични инфекции на кожата, 
устата, органите за варење, гениталиите, белите 
дробови.

• Пробиотските бактерии исто така продуцираат 
супстанции наречени бактериоцини, кои делу-
ваат како природни антибиотици кои ги убиваат 
несаканите микроорганизми. 

• Истражувањата покажале дека пробиотиците 
може да помогнат во намалувањето на крвни-
от притисок. Тоа се должи на способноста за 
подобрување на липидниот профил на крвта, ја 
намалуваат отпорноста на инсулинот и го регу-
лираат нивото на ренинот - ензим одговорен за 
регулација на крвниот притисок.

• Пробиотиците помагаат во создавање на жол-
чните киселини и на тој начин учествуваат во 
метаболизмот на мастите и холестеролот. Нивна-
та способност да го врзуваат холестеролот помага 
за спречување на неговата апсорпција во цревата.
Научните студии потврдиле дека пробиотиците од 
родот Lactobacillus значително можат да го намалат 
вкупниот холестерол и „лошиот“ LDL-холестерол 
во крвта. Bifidobacterium longum е бифидобакте-
рија од човечко потекло, која исто така, е екстремно 
отпорна на желудочната киселина и жолчните соли. 
Служи како ефикасен зајакнувач на имунолош-
киот систем и ги намалува серумските нивоа на 
холестерол.

• Автоимуните одговори на организмот зависат од 
здравјето на цревата. Тоа е случај и со ревмато-
идниот артритис, па кај пациенти кои боледуваат 
од оваа болест се советува помошна терапија со 
пробиотици. Студии ја потврдиле користа од 
употребата на Lactobacilus casei за намалување 
на воспалението и прогресија на болеста.

• Ја помагаат продукцијата на витамини и мине-
рали и посредно ја зголемуваат отпорноста и 
здраствената кондиција на организмот. Нашата 
„пријателска флора”, ги продуцира витамините од 
Б-комплексот или биотин, тиамин (Б1), рибофла-
вин (Б2), ниацин (Б3), пантотенска киселина 
(Б5), пиридоксин (Б6), кобаламин (Б12) и фол-
на киселина, како и витамините А и К, кои сите 

заедно служат за бројни и различни функции во 
организмот. Потпора се на апсорпцијата на број-
ни минерали, како на пример калциум и железо

• Пробиотиците учествуваат во процесот на прера-
ботка и асимилација на млечниот шеќер (лактоза), 
всушност помагаат во дигестијата на лактозата. 
Затоа се користат кај третман на проблемот 
на варење на млечниот шеќер. Streptococcus 
thermophilus бактеријата е изолирана од јогурт 
и се препорачува за луѓето кои не се толерантни 
на лактоза, за да помогне во дигестијата. 

• Голем број истражувања укажуваат на поврза-
носта помеѓу цревната микрофлора и здравата 
оптимална телесна маса. Се знае дека поугоени-
те лица имаат повеќе штетни, а помалку добри 
бактерии. Затоа доколку е советувана соодветна 
диета кај угоени пациенти се советува и храна 
богата со пробиотски култури кои го уништу-
ваат дејството на штетните микроорганизми во 
дигестивниот систем: природно ферментирани 
производи, кефир, пробиотски јогурт.

• Го регулираат движењето на храната низ системот, 
ги разложуваат протеините на аминокиселини 
(спречувајќи воспалителна состојба нарече-
на синдром на “течни црева”) и помагаат да се  
оддржи организмот слободен од патогени микроби. 

• Претставуваат комплементарна терапија кај бо-
лести на цревата како Кронова болест, улцерозен 
колитис, хроничен колитис, иритабилен колон, 
хемороиди, состојби на нередовна и изменета 
столица (запек и течна столица), потоа при желу-
дечни тегоби (гастритис, чир, Helicobacter pylori 
инфекција), како и при инфекции на урогенитал-
ниот систем (воспаление на мочниот меур, матката, 
простатата) каде е потребно да се земаат подолг 
временски период, особено кај тврдокорните E. 
coli и Candida albicans,Chlamidia. Алергиските 
манифестации и некои дерматолошки состојби 
(егзема, псоријаза, акни) исто така неминовно 
бараат третман со пробиотски култури. Обнову-
вање на цревната микрофлора е задолжително и 
по секоја антибиотска терапија и хемотерапија. 
Треба да се избегнува истовремено земање антиби-
отици и пробиотици, а ако се земаат заедно, помеѓу 
дозите треба да се направи разлика од неколку часа.

Бенефити од пробиотици
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ПРЕБИОТИЦИ
Пребиотиците за разлика од пробиотиците не се живи 
микроорганизми, туку состојки добиени од храна кои 
придонесуваат за раст и активност на живите микро-
организми или поедноставно кажано тие се храна на 
пробиотиците или „добрите бактерии”.

Според сознанијата, растителните влакна - пребио-
тици, од кои најистражуван е инулин, се наоѓаат во 
многу видови храна, а поголемиот дел од нив се наоѓа-
ат во коренот на цикорија. Има сладок вкус, а може да 
се користи и како засладувач.
Инулин е полисахарид кој припаѓа на групата на 
влакна наречени фруктани. Тие обично се наоѓаат во  

овошје, зеленчук и генерално во растенија. Особено 
во пченица, банани, праз, артичока, глуварче и цико-
рија корен. Единствениот проблем ако се внесува  
директно од овошје, како што се бананите, е тоа што 
е неопходно да се јаде неколку килограми дневно за 
минимално препорачано дневно внесување инулин, 
што доведува до вишок калории. 
Нашето тело не може да го апсорбира инулинот, 
но бактериите кои живеат во цревата можат да го  
користат инулинот за свој раст и развој. Поради оваа 
карактеристика, инулинот е пребиотик, и поради ис-
тата причина често е додаток на разни пробиотички 
јогурти. Бидејќи нашето тело не може да го разложи 
на моносахариди, инулинот не го зголемува нивото 
на шеќер во крвта. Поради оваа причина, може да се 
користи од страна на дијабетичари.

„Како што знаеме, во нашите црева живеат 
милиони бактерии, ‘добри‘ и ‘лоши‘ или патогени. 
За здрав и витален организам од голема важност 
е бројот на добрите да надвладее над бројот 
на лошите бактерии. За одржување здрава и 
урамнотежена цревна микрофлора важна помош 
обезбедуваат пребиотиците, несварливи влакна, 
кои добрите бактерии, односно пробиотиците ги 
користат како храна. Пребиотиците селективно 
ги поттикнуваат растот и активноста на 
пробиотиците и на тој начин позитивно влијаат 
врз здравјето на организмот“, вели д-р Александра 
Хаџи Димова, диетолог.
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ПРОБИОТИК ИЛИ ПРЕБИОТИК?
Кога во телото ќе се внесе пребиотик,  
храна за добри бактерии, тие се дуплираат 
на секои 20 минути.
Корисните бактерии создаваат неповолни 
услови за растот на патогените микроорганиз-
ми. Пребиотиците во храната го стимулираат 
создавањето на Т-клетките, кои се важни за 
одбранбениот систем. Со хранење добри 
бактерии, го зајакнуваме имунитетот на  
дигестивниот систем, но и целиот организам.
Слабата дигестивна функција е придоне-
сувачки фактор во повеќе од 90 отсто од 
сериозните здравствени проблеми. Постојат 
многу фактори кои се вклучени во здравата 
дигестивна функција, но еден од најважните е 
деликатниот баланс на бактерии присутни во 
човечкиот гастроинтестинален тракт. Многу 
фактори го нарушуваат овој баланс – лекови, 
сиромашна исхрана, инфекции, стрес, лоши 
бактерии, стареење, климатските услови...

Важно е да се истакне дека нивната употреба и 
делување е промовирано со релевантни медицински 
студии кои ја потврдуваат корисноста од 
терапијата со пробиотици и пребиотици за 
превенција и лекување на човековото здравје.
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V ip power е нов билен производ на пазарот 
кој доведува до посилна и продолжена 
ерекција, зголемување на сексуалната 
енергија, влијае на квалитетот и кванти-

тетот на ејакулација, ја стимулира сперматогенезата и 
ја забавува ејакулацијата. Неговата употреба води до 
зголемување на нивото на тестостерон, зголемувајќи 
го LH (лутеинизирачки хормон). Со зголемување на 
хормоналната активност се одржува одлично ментал-
но и физичко здравје на мажите.

СТИМУЛАЦИЈА НА СЕКСУАЛНАТА ЖЕЛБА 
И СЕКСУАЛНИОТ КАПАЦИТЕТ
Покај тоа, тој ја стимулира простатата, а со тоа и функ-
цијата на уринарниот систем (мокрење). Придобивката 
од овој додаток во исхраната, покрај сексуалноста, како 
и општото здравје на мажите – е активирањето на иму-
нолошкиот систем на т.н. NK-убијци (клетки кои се 
особено важни за вирусната заштита). 

ПРИДОБИВКИ ЗА ЖЕНИТЕ 
Кај жените, овој продукт предизвикува зголемено лачење 
на хормонот естроген, а користењето на витаминот Ц го 
зголемува протокот на крв во малата карлица и матката, 
што резултира со зголемена чувствителност на вагинал-
ниот ѕид. Еден многу важен факт е дека за две недели од 
приемот и по целосен сексуален однос, окситоцинот, 
пролактин, серотонин и ендофин влијаат на психоемо-
ционалната состојба и физичкиот статус кај жените. По 
консумација на овој продукт доаѓа до регулација на мен-
струалниот циклус и намалување на менструалната болка. 
Позитивно влијание има и врз здравјето на уринарниот 
и репродуктивниот систем. Овој производ придонесува 
и за добросостојбата на жените во менопауза.

VIP POWER

ЗА 95% ЗГОЛЕМЕНО ЗАДОВОЛСТВО
Очекуваниот резултат се јавува 30-45 мину-
ти по употреба кај мажите. Ако се земаат на  
празен стомак, ефектот може да се случи и 
порано. Д-р Петровски објаснува дека при 
консумација на многу храна и алкохол, ефек-
тот се одложува до 60 минути. Кај жените, 
ефектот се јавува по 45-60 минути, а услови-
те за полн стомак и алкохол важат и за жените.  
По употребата на овој продукт за 95% е зголе-
мено задоволството и продожена ерекцијата.  
Со текот на времето, кај корисниците значително 
се подобрува сексуалниот живот. Пред консума-
ција на овој продукт консултирајте со со лекар.

Овој продукт го подобрува квалитетот на 
сперматозоидите, додедува до посилна и продолжена 

ерекција, како и зголемна чувствителност и 
задоволство при сексуалниот чин. 

ЗА ПОКВАЛИТЕТЕН ЖИВОТ И 
ПОГОЛЕМА САМОДОВЕРБА

max

Д-р Даниел Петровски
уролог
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ЉУБОПИТНОСТА 
И ИГРИТЕ НАДВОР 
МОЖЕ ДА ДОНЕСАТ 
И НЕВОЛЈИ ЗА 
ДЕЦАТА 
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ПРВА 
ПОМОШ ПРИ 
СКРШЕНИЦИ 

Првите сончеви зраци и топлото време се 
мамец малите палавковци слободното време 
да го поминуваат надвор. Возењето велосипед 
или ролерки, играњето со топка, трчањето 
се само дел од нивните омилени активности, 
но нивната безгрижна игра многу често 
може да доведе до  повреда или скршеница. 
Дополнителен ризик е тоа што децата 
немаат доволно развиен инстикт, па често 
не знаат да го амортизираат падот и доаѓа 
до повреда. За среќа, голем дел од повредите 
најчесто се само надворешни, но како треба 
да реагираме ако дојде до посериозна повреда, 
побаравме одговор од д-р Ристо Симеонов, 
специјалист по детска хирургија.

37



ДЕЦАТА НАЈРИЗИЧНА  
ГРУПА ЗА СКРШЕНИЦИ
Механизмот на повреда најчесто е пад или директен 
удар на екстремитетот. Покрај најстарите пациен-
ти, децата се следна група пациенти кои најчесто се  
здобиваат со фрактури. Тоа е посебно потенцирано 
во пролетниот и летниот период, поради престојот 
и активностите на отворено.

ПОЛЕСНА ПОВРЕДА ИЛИ СКРШЕНИЦА?
Во детска возраст најчести скршеници се на на-
длактицата, подлактицата, а потоа и скршеници на 
потколеницата и натколеницата. Освен повредите на 
долгите екстримитети, често кај децата може да дојде 
и до скршеница на клучната коска. 
„При скршеница има знаци за оток, болка на местото 
на повреда и неможност за движење на екстремитетот. 
Кај ‘изместените’, дислоцирани фрактури често се гле-
да деформитет на екстремитетот, и може да се слушне 
феномен на ‘крцкање’ при обид за движење на екстре-
митетот. При полесни повреди некои од овие знаци не 
се појавуваат. Исто така, од големо значење е начинот 
на повреда, механизмот на повреда, од кој може да се 
претпостави можната повреда“- објаснува д-р Симеонов.

Докторите советуваат дека при какво било сомне-
вање за скршеница најважно е да не се манипулира со 
повредениот екстремитет. Каква било манипулација 
од нестручно лице може да доведе до компликации. 

„Веднаш по повредата потребно е да 
се пружи прва помош на повредениот 
на тој начин што екстремитетот 
ќе се имобилизира со достапните 
материјали. Се прави на тој начин што 
се имобилизира повредата и зглобовите 
над и под повредата, на пр. во случај на 
скршеница на подлактицата, потребно е 
да се имобилизира подлактицата заедно 
со лакотот и рачниот зглоб. Понатаму 
потребно е детето да се транспортира 
до најблискиот медицински центар кој 
може да пружи соодветен медицински 
третман“ - вели д-р Симеонов. 
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ТРЕТМАН
Скршениците во детска возраст може да се 
третираат на неколку начини, во зависност 
од локализацијата на повредата, степенот 
на дислокација и превиткување, евентуал-
ни придружни рани на кожата на местото 
на повредата.

1. КОНЗЕРВАТИВЕН ТРЕТМАН:  
подразбира само репозиција на коската 
(„местење“ на скршеницата) и поставу-
вање имобилизација со гипсена лонгета 
или циркуларен гипс

2. НЕКРВАВА РЕПОЗИЦИЈА ПОД  
КОНТРОЛА НА РЕНДГЕН И ПЕРКУТАНА 
ОСТЕОСИНТЕЗА: 
се изведува на тој начин што во опера-
циона сала под контрола на рендген се 
прави репозиција на коската и фиксирање 
на фрагментите на коската со игли, без при 
тоа да се прави оперативен рез.

3. КРВАВА РЕПОЗИЦИЈА (ОТВОРЕНА 
ОПЕРАЦИЈА) И ОСТЕОСИНТЕЗА: 
репозиција на фрагментите со оперативен 
рез и фиксација на фрагментите.
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53
НАСМЕВКАТА
на нашите лица 

докторите ја вратија 

Нашите херои од NICU 

по
дена

40 •  Plus •  БРОЈ 34



За среќа, миговите на неизвесност, исчекување 
и страв се веќе зад нив. Искра по двомесечен 
престој во Одделот за неонатална интензи-
ва нега сега е дома. Малото борбено бебе 

е родено во 31. недела од бременоста, по вештачко  
оплодување по долгогодишната борба со стерилетот, 
со тежина од 1.060 грама. Денес, 53 дена по прес-
тојот во интензивна нега, тешка е 2.000 килограми 
и долга 42 сантиметри.
„Животот понекогаш знае да биде опасен играч, уди-
ра таму каде што најмногу боли. И сè што си градел 
и на што си се надевал знае да го сруши за миг, само 
ако така наумил. Но, за среќа, ние имавме вистински 
луѓе покрај себе, прекрасни доктори, медицински 
сестри и персонал кои ни го докажаа спротивното. 

Поклон до земја драги наши доктори. 

Вие ценети луѓе она што го направивте за Искра и 
Ведрана (која веќе не е помеѓу нас) ни дава сила да 
се бориме и понатаму и да увидиме дека не сме сами 
во оваа животна битка. Животот ни приреди сцена-
рио кое јасно ни го покажа тоа.

КОГА ОД НЕВОЗМОЖНОТО  
ПРАВЕВТЕ ВОЗМОЖНО
Кога е здравјето на нашите деца во прашање, тогаш 
ние родителите сме комплетно немоќни. Јас и мојот 
сопруг бевме тотално немоќни. Само трепнуваш и 
повеќе ништо не е исто. Но, за наша среќа, тука беа 
докторите од Клиничката болница „Аџибадем Сис-
тина“, кои направија сè, буквално сè. Невозможното 
го направија возможно и опипливо. Искра е доказ за 
тоа. Нивната посветеност, знаење и искуство ни да-
ваше постојано храброст да се бориме и се соочиме 
со секој предизвик во овие два месеца. Сестрите од 
одделот, пак, будно и секојдневно бдееја над Искра 
и ја продолжуваа борбата. Беше тоа тим од луѓе кои 
за нас се ангели, борци и на крајот испаднаа наши 
херои. Искра е целосен доказ за тоа. 
Повеќе ние не сме истите какви што бевме - мали, 
скршени, беспомошни и благодарение на тимот од 
доктори и сестри и на болницата „Аџибадем Сис-
тина“, ние денес сме силни родители. 
Изразуваме огромна благодарност најпрво за д-р 
Слободан Лазаревски (нашиот прв херој) кој го 
направи ИВФ-процесот и кој беше успешен уште 
во првиот обид и овозможи да тргнеме понатаму. 

„Кога ни самата не можев да се 
погледнам во огледало од тага, 
кога бојата на косата стануваше 
поседа отколку што ми беше, кога 
солзите течеа без престан, кога 
зелениот мантил се заврзуваше веќе 
со затворени очи од навика, никој не 
беше похрабар и посилен од вас кога 
ми ја отворавте вратата секој ден 
одново и одново 53 дена за да ги видам 
бебињата на кои им станав МАЈКА... 
Ги гледавте моите солзи, а ги криевте 
вашите. СЕКОЈА ЧЕСТ ангели ЧУВАРИ 
за вашите пожртвуваност, борбеност, 
грижа и љубов. Ви благодариме од срце 
за сè што сторивте за нашите Искра 
и Ведрана“ – вака ја почнува својата 
емотивна приказна мајката на Искра, 
Маргарита Блажевска. 
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Нема сомнеж за неговата стручност и подготвеност 
во тоа да им овозможи на младите луѓе да станат 
родители. Вториот херој е нашиот гинеколог д-р 
Павле Димчев, кој ја водеше бременоста. Нема 
доволно големи и пофални зборови за неговите 
посветеност и стручност. Неговата грижа за сите 
нас беше голема.
Во синџирот херои е и д-р Душко Фидановски, на-
шиот педијатар и голем човек. Тој беше човекот 
кој направи овие 53 дена да бидат помалку болни, 
стресни и ни овозможи Искра да ја донесеме дома. 
По 53 дена конечно си заминавме со полни раце  
радост. Д-р Фидановски, Ви благодариме од срце. 
Вие бевте сведок на секоја наша солза, а вашите  
убедувања дека еден ден овие солзи на крајот ќе  
бидат солзи радосници излегоа вистинити. 

ПО 53 ДЕНА АГОНИЈА, СИ ОДИМЕ ДОМА 
СО ПОЛНИ РАЦЕ РАДОСТ 
Во тие денови на агонија и голгота, страв и солзи 
поддршка ни беа сестрите, ангелите од одделот.  
Најтешко ни беше кога си одевме дома со празни 
раце, а нашите деца остануваа во болница. Одделот за 
неонатална интезивна нега стана наш дом два месеца, 
а сестрите наше семејство. Споделените прегратки, 
солзи, насмевки и совети никогаш не се забораваат.  
Ви благодариме од срце драги наши борци. 
Договорот дека ќе бидете гости на секој важен, 
голем настан од животот на Искра останува.  
Премногу ни значи сè она што го сторивте за Искра. 
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Во хероите го сместувам и д-р Ристо Симеонов.  
Човек кој прави чуда, прави буквално сè за овие мали 
души да победат во битката и да успеат во животот. 
Д-р Симеонов, кој направи сè и беше со нас во една од 
најтешките ноќи. Големо благодарам и за д-р Радица 
Муратовска, која беше со нас и Ведрана во последните 
часови. Таа беше со нас рамо до рамо во тешката ноќ, 
давајќи ни сила за понатаму. Благодарност изразуваме 
и до д-р Палчевска и д-р Христовски.
Толку многу ни значи сè што го направивте за нас. 53 
излезе дека е „одлична“ бројка која овозможи поче-
ток на едно патување и долго пријателство. Огромна  
благодарност и до сите хумани граѓани и до фондација-
та „Илија Камчев“, која донираше 1.000.000,00 денари 
за лекувањето. Ви благодариме што сте дел од нашата 
среќна приказна, ни објасни Маргарита.
Солзите сега се заменети со среќа. Гордите родители 
Маргарита и Бранко Блажевски со нетрпение очеку-
ваа медицинските сестри од оделот да ја подготват 
малата за одење дома. Тимот на „Аџибадем Систина“ 
ја испрати Искра да ужива во прегратките на мама и 
тато и ѝ посакаа безгрижно и весело детство!

Огромна 
благодарност и 
до сите хумани 

граѓани и до 
фондацијата 

„Илија Камчев“, 
која донираше 

1.000.000,00 
денари за 

лекувањето. Ви 
благодариме 
што сте дел 

од нашата 
среќна приказна, 

ни објасни 
Маргарита.
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Болеста која се карактеризира со некон-
тролирано размножување и застој во 
созревањето на прекурзорите на бели-
те крвни клетки во коскената срцевина 

кај заболениот првично се рефлектира со повеќе 
симптоми, некои неспецифични некои минорни, 
но и такви кои се животозагрозувачки. За жал, 
причините за настанување на леукемијата сè уште 
не се познати. Д-р Билјана Чоневска-Јованова, 
педијатар хемато- онколог вели дека болеста наста-
нува со малигна трансформација на прекузорните 
бели крвни клетки.
„Како последица на неконтролирано размножу-
вање и застој во созревањето на прекурзорите 
на белите крвни клетки, во коскената срцевина 
се создаваат сé повеќе и повеќе нефункционал-
ни бели крвни клетки, а нормалните еритроцити,  
леукоцити и тромбоцити се потиснати и се  
намалува нивниот број. Бидејќи леукемијата не 
е лимитирана на одреден  регион во човечкото 
тело, таа преку крвта и лимфниот систем многу 
бргу се шири, зафаќајќи повеќе органи и системи, 
така што со право се нарекува системска малигна  
болест“, вели педијатар хемато-онколог, д-р Билја-
на Чоневска-Јованова. 

Според досегашните медицински сознанија, вели 
д-р Чоневска Јованова, малигната трансформа-
ција на прекурзорните бели крвни клетки може 
да биде асоцирана со генски мутации. Ппричи-
ната за настанувањето на овие генски алтерации 
и зошто тие не предизвикуваат малигна тран-
сформација на клетките кај сите деца е сèуште 
непозната. Според епидемиолошките студии,  
надворешните фактори  може да влијаат на на-
станувањена леукемијата. Меѓу нив најмногу 
радиоактивно зрачење, различни хемикалии и 
лекови, начинот на исхрана, животните усло-
ви,  електромагнетни бранови, инфекциите... 
Сепак, кај повеќето деца не може да се утврди 
причината за појава на леукемијата и нејзиното 
настанување најверојатно се должи на заемно 
влијание на генска предиспозиција и изложеност 
на надворешни штетни влијанија.

За само неколку недели – за 
толку време може да се развијат 
симптомите на акутна леукемија кај 
повеќето деца и адолесценти. 

АКУТНА 
ЛЕУКЕМИЈА
КАЈ ДЕЦАТА 
СЕ РАЗВИВА ЗА САМО 
НЕКОЛКУ НЕДЕЛИ

СЛАБ АПЕТИТ, НАГОНИ ЗА 
ПОВРАЌАЊЕ, ОТЕЖНАТО ГОЛТАЊЕ
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КЛИНИЧКА СЛИКА ИЛИ  
СИМПТОМИ НА ЛЕУКЕМИЈА
„Децата често се жалат на изнемоштеност и  
бледило што се должи на супресијата на црвена-
та лоза и редуцираниот транспорт на кислород 
до ткивата и органите. Недостигот на леукоцити 
кои играат важна улога во одбраната на органи-
змот од надворешни патогени микроорганизми 
доведува до чести бактериски инфекции и пролон-
гирана фебрилност. Дефицитот на тромбоцити се  
манифестира со мукозни крвавења. Голем број 
деца се жалат на болки во коските, најчесто во 
грбот и долгите коски на екстремитетите како  
последица на инфилтрација на коскената срцеви-
на со леукемични клетки, вели докторката.
Инаку, чест клинички наод кај децата со леукемија 
се и зголемени лимфни јазли. Може да се јави и 
стомачна болка која најчесто се должи на инфилтра-
ција и зголемување на црниот дроб и слезинката.  
Во случаи на инволвираност на централниот 
нервен систем пациентите се жалат на гадење, 
главоболка, нарушенвид, симптоми од страна на 
кранијалните нерви. Леукемијата претставува  
генерализирана малигна болест при која секој 
орган во човековото тело може да биде зафатен.

ДИЈАГНОЗА НА ЛЕУКЕМИЈА 
Болеста се дијагностицира со анализа на крв-
ната слика и препарат од периферна разнаска 
на крвта, а потоа следи цитоморфолошка 
анализа на препарат од коскена срцевина.  

Наодот на повеќе од 25% бласти во препарат 
од аспирациона биопсија на коскена срцевина 
е доволен за иницијална дијагноза на акутна  
леукемија. За утврдување на типот на леукемија 
неопходни се дополнителни иследувања ( иму-
ноцитохемија, цитогенетика, молекуларни 
иследувања), Неопходно е спроведување на 
лумбална пункција за утврдување на присуство 
на бласти во цереброспиналната течност.

ИСХРАНА ВО ТЕК НА ХЕМОТЕРАПИЈА
Во текот на хемотeрапијата детето главно има слаб 
апетит, може да има гадење, нагони за повраќање, 
промена на сетилата за вкус и мирис, сувост на ус-
тата, отежнато голтање, интолеранција на лактоза, 
може да се јави запек или течни столици. Пора-
ди тоа детето не треба да се сили да јаде тешка, 
зачинета, масна храна, храна со јаки мириси. Хра-
ната треба да е подготвена дома, од свежи, добро  
измиени продукти, термички обработена, богата 
со протеини и калории. Потребно е да се внесу-
вааат доволно течности, посебно во деновите кога 
детето има слаб апетит, најдобро чаеви, супи и 
бистри сокови. Се препорачува сите сокови, мле-
ко, млечни производи и мед да се пастеризирани.
Чаевите од билки (жалфија, камилица) се добре-
дојдени за пиење и за одржување на хигиената на 
устата. Да не се користи храна што не е подготвена 
дома (пица, скара, сладолед), конзервирана храна, 
мелено месо од продавница и да се избегнуваат га-
зирани пијалаци, грицки, кондиторски производи. 

Голем број деца се жалат на 
болки во коските, најчесто 
во грбот и долгите коски на 
екстремитетите како последица 
на инфилтрација на коскената 
срцевина со леукемични клетки, 
вели докторката.

ТЕРАПИЈА НА ЛЕУКЕМИЈА
Леукемијата се лекува со хемотерапија, радиотерапија и со транс-
плантација на коскена срцевина Д-р Чонеска Јованова објаснува 
дека целта на терапијата е да се елиминираат што е можно по-
веќе леукемични клетки за коскената срцевина да ја врати својата 
функција.
„Бидејќи хемотерапијата може да предизвика појава на токсич-
ни ефекти, воспоставени се специфични супортивни режими за 
превенција и менаџирање на токсичните ефекти и во денешно 
време тие претставуваат многу важна компонента во третма-
нот на леукемиите.Интензитетот и траењето на хемотерапијата, 
потребата за радиотерапија или трансплантација на коскена 
срцевина, како и прогнозата на болеста зависи од типот на ле-
укемија, од раширеноста на леукемичните клетки во организмот, 
од индивидуалниот одговор на терапијата, како и од толерабил-
ност на терапијата од страна на пациентите, вели докторката.
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Губиток на внимание и 
концентрација, појава 
на психички и физич-
ки замор се само дел 

од првите симптоми на болеста 
наречена васкуларна деменција. 
Оваа болест спаѓа во групата на 
невродегенеративни нарушувања 
на централниот нервен систем и 
се карактеризира со промени во 
расположението, депресија, агре-
сивно однесување, халуцинации, 
параноја. Честа специфика на па-
циентите со оваа дијагноза е и 
плачење или смеење без никаква 
причина, отежнато зборување, 
комуникација во фрази.

КОГА СЕ УТВРДУВА  
ПОСТОЕЊЕ НА ДЕМЕНЦИЈА?
„Деменцијата е болест што се  
разликува од нормалното ста-
реење и докторите и членовите на 
семејствата мораат да ја направат 
таа разлика.Лекарите утврдуваат 
постоење деменција ако се значи-
телно оштетени две или повеќе 
спознајни функции. Тука спаѓаат 
помнењето, способноста за говор, 
разбирањето на информациите, 
способноста за снаоѓање во прос-
торот и расудувањето. На луѓето 
со деменција може да им биде теш-
ко да решаваат проблеми и да си 
ги контролираат чувствата. 

Тие исто така може да претрпат 
и промени во својата личност“ – 
објаснува д-р Татјана Чепреганова 
-Чанговска, невролог. 
Д-р Чепреганова објаснува дека 
„Сите овие фактори доведува-
ат до промена на крвните садови 
и до оштетувања на ткивата по-
ради намаленото снабдување 
со крв. Пушењето, зголемена-
та телесна тежина и намалената 
физичка активност се исто така 
ризик-фактори. 

СО ФИЗИЧКА И МЕНТАЛНА  
АКТИВНОСТ ДО ЗАБАВУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА

ДЕМЕНЦИЈА
Во светот во моментов има околу 

52 МИЛИОНИ 
заболени од деменција
Се предвидува дека до

2050 ГОДИНА
ЗГОЛЕМИ ЗА 3 ПАТИ
нивниот број може да се

Во нашава земја се 
претпоставува дека има 
20.000 случаи, а од нив се 
лекуваат само 4.000-5.000. 
Со стапката на стареење 
во светот, деменцијата 
станува епидемија.  
Оваа болест е втора 
по честота, веднаш по 
Алцхајмеровата деменција.

СТАТИСТИКА

НОВА ЕПИДЕМИЈА  
ВО СВЕТОТ
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Покрај намалениот проток во 
крвните садови, оштетувањето 
на мозочното ткиво по крвавење, 
болести како што е темпорален 
артеритис, или кај системските 
болести на пр. lupus eritematodes, 
основните промени кои доведу-
ваат до васкуларна деменција се 
промените на артериите пора-
ди атеросклероза. Секој кој ќе 
доживее мозочен удар не добива 
васкуларна деменција. Се смета 
дека една третина од пациентите 6 
месеци по мозочниот удар развива-
ат знаци за васкуларна деменција.“

КОИ СЕ СИМПТОМИТЕ  
ЗА ВАСКУЛАРНА 
ДЕМЕНЦИЈА?
Васкуларната деменција може 
на настапи нагло, но исто така и 
влошувањето и подобрувањето 
на деменцијата може да биде во 
„скокови“. Покрај знаците кои ги 
има пациентот по прележаниот 
мозочен удар, чести се симпто-
мите на заборавеност, отежнато 
и забавено зборување, губиток 
на рамнотежата, потешкотии со 
одењето, губиток на контролата 
за мокрење, намалено е памтење-
то со промени во однесувањето...

ДИЈАГНОЗА И ЛЕЧЕЊЕ
Промените што ги предизвикува 
оваа болест можат да се прикажат 
со компјутерска томографија или 
магнетна резонанца, но и со колор 
доплер сонографијата. Добро зе-
мена анамнеза и преглед од доктор 
се основа за точната дијагноза. 
Психолошките тестирања што се 
употребуваат кај овие заболувања 
само ја комплетираат точната дија-
гноза и понатамошниот третман 
кај овие пациенти.
„Засега не постои посебна тера-
пија за лекување на васкуларната 
деменција. Во голем број случаи 

таа се јавува заедно со Алцхајме-
ровата деменција и се смета дека 
лековите што се користат за ле-
чење на оваа деменција може 
да помогнат и кај васкуларната 
деменција. Примарна и секун-
дарна превенција од васкуларна 
деменција е во лечење на посто-
ечките ризик-фактори“- вели д-р 
Чепреганова. 

ДОБРА ОРГАНИЗАЦИЈА  
И ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ 
На пациентите со деменција 
важно е да им се помогне во 
организација на тековните ак-
тивности, со редовна физичка 
и ментална активност: читање 
книги, социјализација, дру-
жење, посета на разни настани, 
пешачење, прошетки во приро-

да за да се забави когнитивниот 
пад. Многу е битно самите да се  
грижат за себе и да не зависат 
од семејството. Здравиот начин 
на живот преку здравата исхра-
на и редовната психофизичка 
активност претставуваат важен 
фактор во справувањето со мно-
гу болести, па и со деменцијата. 
Но, засега нема лек за превенција 
од деменцијата, особено ако имаме 
генетска предиспозиција, таа сека-
ко ќе се развие, но битно е колку 
што е можно подоцна да се мани-
фестира. Во таа насока, пациентите 
може да си помогнат единствено 
ако се придржуваат и ако ги не-
гуваат здравите животни навики.

КОИ СЕ РИЗИК-
ФАКТОРИ ЗА ПОЈАВА?

• возраст - најчесто се 
јавува по 65-годишна 
возраст

• прележан мозочен удар
• зголемен крвен притисок
• дијабетeс
• зголемено ниво на  

холестерол во крвта 
(хиперхолестеролемија)
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ЗЛАТНОТО ПРАВИЛО ПРИ ПОЈАВА НА МОЗОЧЕН УДАР 
Е БРЗОТО РЕАГИРАЊЕ, ОДНОСНО ПРОВЕРКА НА 
ЛИЦЕТО, РАЦЕТЕ И ГОВОРОТ НА ПАЦИЕНТОТ
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Мозочните удари најчесто настану-
ваат без најава, како последица на  
некоја претхона состојба. Најчестите 
причини за ударот се нерегулирани-

от крвен притисок и нерегулираниот дијабетес, 
покаченото ниво на масти во крвта, аритмии,  
срцевите аномалии, како и вродените недостатоци 
на системот за згрутчување на крвта, појаснува 
д-р Милчо Демерџиев, специјалист по невроло-
гија во Клиничката болница „Аџибадем Систина“. 
Иако мозочниот удар, за жал, не може да се 
предвиди, сепак постојат начини како да го  
намалите ризикот од негова појава, а тоа е преку 
соодветно лекување и регулирање на гореспо-
менатите болести и состојби. Постојат два вида 
мозочни удари. Околу 80 % од сите инфар-
кти во мозокот настануваат кога се затнува  
артерија и дел од мозочното ткиво остану-
ва без снабдување со крв, или како резултат на  
крвавење кое настанува поради пукање на  
крвен сад. 

БРЗАТА РЕАКЦИЈА МОЖЕ  
ДА ГИ НАМАЛИ ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД

МОЗОЧЕН
УДАР
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Мозочните удари со крвавење 
може да бидат во мозокот (ин-
трацеребрални хематоми) и меѓу 
обвивките на мозокот (субарахнои-
дално крвавење). Најчеста причина 
за крвавење е нерегулиран крвен 
притисок, вродени или стекнати 
дефекти на артериите (аневризми, 
артерио-венски малформации). 

Претходно доживеан мозочен 
удар за 10 пати го зголемува ри-
зикот од негово повторување. 
Причина за тоа, потенцира д-р 
Милчо Демерџиев, најчесто е  
непридржувањето кон терапијата, 
нерегулирање или влошување на 
основната болест, која е причина 
за промената на крвните садови. 

СЕКОЈА СЕКУНДА 
Е ВАЖНА, КОИ СЕ 
ПРВИЧНИТЕ СИМПТОМИ
Симптомите за настанувањето на 
мозочниот удар, во некои случаи, 
можат да се препознаат на време 
и да се минимализираат последи-
ците. Како што вели д-р Милчо 
Демерџиев, „времето е мозок“ и 
советува веднаш да се побара ме-
дицинска помош и во најкраток рок 
да се дијагностицира појавата на 
мозочниот удар, кој, за жал, многу 
често настанува без најава. Во мал 
процент, како што објаснува д-р 
Милчо Демерџиев, најавата оди 
во облик на транзиторни исхемич-
ни атаки, односно реверзибилно 

„Треба да се трудиме 
брзо да препознаеме 

дека нешто се случува 
со пациентот, бидејќи 
во денешно време стои 

дека „времето е мозок“. 
Пристигнувањето 

на пациентот во 
болница, негово брзо 

дијагностицирање (до 
4-5 часа) ни овозможува 

аплицирање на 
тромболиза, т.е. 
супстанци кои го 

„топат“ тромбот 
и артеријата 

повторно се отвора 
со што може да дојде 

до комплетно или 
делумно повлекување 

на симптомите и 
последиците да бидат 

минимални“, вели 
д-р Милчо Демерџиев, 

специјалист по 
неврологија

FACE (ЛИЦЕ) - барајте од пациентот да каже 
нешто или да се насмее. Усните агли треба 
да се симетрични.

ЗНАЦИ ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ НА МОЗОЧЕН УДАР

ARM (РАКА) - барајте од пациентот да ги 
крене и држи рацете исправено. Раката на 
едната страна не смее да тоне.

SPEECH (ГОВОР) - барајте од пациентот да 
зборува. Говорот треба да е разбирлив и 
течен.

TIME (ВРЕМЕ) - ако забележите какво било 
отстапување во однос на асиметријата на 
лицето, слабост во раката, оневозможен или 
отежнат говор, веднаш барајте медицинска 
помош, бидејќи времето е важно за брза 
дијагноза и брз третман. 

„Според информациите на 
Светската здравствена 
организација (СЗО), годишно 
околу 15 милиони луѓе страдаат 
од мозочен удар, а пет милиони 
од нив умираат заземајќи 
го второто место како 
причинител на смрт во светот“ 

!
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нарушување на одредена мозоч-
на функција кое се повлекува во 
тек на 24 часа и пациентот е без 
последици. 
Златното правило при појава на 
мозочен удар е брзото реагирање, 
односно проверка на лицето, раце-
те и говорот на пациентот.

МОЗОЧНИОТ УДАР, 
ПРИЧИНА БРОЈ ЕДЕН ЗА 
ИНВАЛИДИТЕТ ВО СВЕТОТ
Последиците од мозочен удар мо-
жат да бидат од незабележливи 
до фатални. Тоа зависи од зоната 
што е зафатена од мозочниот удар. 
Може да бидат и незабележливи, но 
може да бидат и катастрофални - 
тешка инвалидност и смрт.
Последиците ќе бидат незабе-
лежливи ако ударот е во осетните 
делови на мозокот. Тогаш паци-
ентот ќе има само намален или 
променет осет на телото, кој за око-

лината е незабележлив. Ако е во 
видниот систем, може да има само 
дефекти во видното поле, меѓутоа 
ако е во моторните делови или во 
мозочното стебло, каде на многу 
мал простор се сместени многу ви-
тални структури, последиците се 
послаба или комплетна подвиж-
ност на екстремитетите, па и смрт, 
потенцира д-р Милчо Демерџиев. 

КАКО ДА 
ПРЕВЕНИРАМЕ? 
Примарната превенција под-
разбира откривање на болеста 
или состојбата која како после-
дица предизвикува мозочен 
удар и соодветно да ја лекува-
ме за да не дојде до удар.
Секундарната превенција 
подразбира по докажан и 
третиран мозочен удар да се 
спречи повторен удар, кој по 
правило е многу потежок од 
претходниот. И при секун-
дарната превенција треба да 
се регулираат состојбите или 
болестите што придонеле до 
појава на првиот удар.
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ГО ПРОСЛАВИ 
85. РОДЕНДЕН 
ПО УСПЕШНА 
СРЦЕВА 
ИНТЕРВЕНЦИЈА

Кај дедо Стијепо е направена транскатетерска 
имплантација на валвула. Интервенцијата, знае и самиот, 
траела два часа, а три дена потоа веќе одел  
и функционирал сосема нормално. Престојот му ги  
потврдил очекувањата од „Аџибадем Систина“.
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Има 85 години, впрочем судбината сакаше 
тој роденден да го прослави во Клиничката 
болница „Аџибадем Систина“ во Скопје.  
Дедо Стијепо, за среќа, за тој ден нема неубави 
сеќавања, како што и самиот престој во 
болницата, навистина, вели ќе биде спомен 
што ќе му буди надеж, насмевка.  
Тој е од Петровац, Црна Гора, патот го донесе 
во Скопје поради здравствена причина, а 
одлуката своето здравје да го довери на 
докторите овде има повеќе поводи.  
Еден е што бил уверен во стручноста на 
персоналот, верувал дека овде ќе се излечи,  
и имал лични контакти со проф. д-р 
Александар Николиќ, кој, сепак, успешно му 
извршил интервенција по која сега Стијепо  
се чувствува навистина добро

ЦРНОГОРЕЦОТ 
СТИЈЕПО 
ГРЕГОРИЌ  
ДОБИ НОВА  
ЖИВОТНА 
ШАНСА ВО 
„АЏИБАДЕМ 
СИСТИНА“
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ЖЕЛБА ЗА НОРМАЛЕН ЖИВОТ
Не верувал, не сакал болници, цел живот бил прилич-
но здрав и посетата и самата помисла на здравствена 
установа му буделе непријатни емоции. Сепак, со тек 
на време, Стијепо почнал сè повеќе да се заморува. Во 
последната година проблемите станувале поголеми, 
станувале секојдневие.

Затоа решив да го побарам доктор Николиќ.  
Желбата ми е да имам нормален живот, да можам да  
шетам. Д-р Николиќ е еден од најистакнатите стручња-
ци во оваа област, но ова не го кажувам затоа што се  
познаваме и приватно, што ми беше поголема сигур-
ност, туку знам дека е докажан и одличен специјалист“, 
вели Стијепо Греговиќ.
Сепак, иницијативата дошла од неговите деца. Таа нетр-
пеливост од лечењето го натерала Стијепо малку да 
го одложува решението. Здравствени проблеми немал 
во минатото, освен ситуации кога му се покачувал крв-
ниот притисок, кој веќе одамна му бил нормализиран. 

Вели дека одлучил да помине 400 километри од  
Петровац, затоа што знаел што може да очекува. 

Д-Р НИКОЛИЌ МИ ДАДЕ ХРАБРОСТ 
Кај дедо Стијепо е направена транскатетарска  
имплантација на валвула. Интервенцијата, знае и  
самиот, траела два часа, а три дена потоа веќе одел 
и функционирал сосема нормално. Престојот му ги  
потврдил очекувањата од „Аџибадем Систина“.
„Три дена по интервенцијата си одам дома. Се чувствувам 
добро. Овде имав соработка со одличен тим, сестри-
те, докторите. Сите се љубезни. Можам да кажам дека 
оваа болница е нешто најдобро што сум видел. Мислам 
дека никаде на Балканот нема ваква модерна болница.  
Со два збора, презадоволен сум. Се чувствувам одлично 
и покрај интервенцијата“, вели тој. 
Самиот имал страв и од анестезија и пред опера-
цијата чувствувал непријатност која поминала брзо, 
откако како што тој вели, зборовите на д-р Николиќ 
го успокоиле. 
„Ме охрабри за оваа интервенција со цел да го зашти-
там своето здравје. Бев во вистинските раце, затоа 
што д-р Николиќ е маестрален во својата работа. 
Дополнително цел тим работеше и направи целосна 
детекција на мојот проблем. Инаку, тука го просла-
вив и својот 85. роденден“, зборува Стијепо. 

„Имав проблем, чувствував замор кога шетам,  
кога пешачам. Порано можев да поминувам и  
по 10 километри и да не чувствувам ништо,  
но подоцна имав проблем да поминам и десет 
метри. Воопшто не можев да одам.“

„Направивме 
замена на срцевиот 

залисток без рез. 
Тоа е метод кој 

последните години сè 
повеќе се употребува, 
а ваква интервенција 
сум првел многупати 

и во Црна Гора  
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ПОСТАРИТЕ ЛУЃЕ ПОРИЗИЧНИ
Доктор Николиќ вели дека кај Стијепо е ставен  
биолошки залисток кој може да трае и 15 години. 
Вели дека проблемот кај овој човек настанал со тек 
на времето, вообичаено се јавува кај постари лица. Во 
залистоците на срцето со години се создаваат наслаги, 
а самиот залисток се отвора и се затвора за да пушта 
крв. Кај старите луѓе тие залистоци се здебелуваат, а 
крвотокот се намалува. Откако ќе се затне, не функцио-
нира добро. Затоа и Стијепо не можел доволно силно 
да се искачува по скали, се заморувал, се задишувал.
„Направивме замена на срцевиот залисток без рез.  
Тоа е метод кој последните години сè повеќе се упо-
требува, а ваква интервенција сум правел многупати 
и во Црна Гора. Овој пациент реши да дојде овде и тоа 
е потврда за нашата стручност. Инаку, интервенцијата 
се прави кај пациенти кои се постари и се ризични за 
операција. За да се избегнат сите замки кои ги чека со 
анастезијата, се применува оваа интервенција“, вели 
д-р Александар Николиќ, кардиохирург.

„Навистина многу убаво списание, времето 
поминато во болницата со него ми беше 
позабавно, но и поучно. Прочитав многу 
совети, научив многу работи како да го чувам 
моето здравје. Списанието ‘АС Плус’ е четиво 
кое е добредојдено за секое семјество. Има 
многу содржини кои можат да ни помогнат 
како да го слушаме нашето тело и знаците 
што ни ги дава“ 

ЗАЗДРАВУВАЊЕ  
ЗА НЕКОЛКУ ДЕНА
Тврди дека пациентот се чувствува доста 
добро, брзо заздравува. Инаку, да не се на-
правела интервенцијата пациентот немало 
да може да оздрави, а поради тој проблем 
неколкупати со вода му се полнеле и бели-
те дробови. Ваков проблем во овие години 
имаат сè повеќе луѓе постари од 80 години. 
Доктор Николиќ вели дека луѓето треба да 
разберат дека мора да водат здрав живот и 
секако да прават редовни контроли.
Стјепо е сега одлично, а тој вели дека своо-
ето искуство ќе го раскажува и на пријатели 
и на семејството и на внуците. Во Клиничка-
та болница „Аџибадем Систина“ секако има 
доста пациенти од Црна Гора и од Косово. 
Голем дел се за методата која беше изведена 
токму кај Стијепо. Истата овде на Балканот 
ја воведе доктор Николиќ.
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ХИПЕРТЕНЗИЈА
ТИВКИОТ УБИЕЦ 
НА ЧОВЕШТВОТО
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Х ипертензијата е болест 
која најчесто случајно 
се открива. Дефинира-
на е како покачување 

на крвниот притисок над нормал-
ните граници (140/90). Може да 
биде примарна (есенцијална), и ова 
е случај кај над 95 отсто од пациен-
тите, и секундарна која е последица 
на други заболувања. 
Есенцијалната хипертензија 
најчесто се поврзува со фамилијар-
ната предиспозиција. Доктор Жарко 
Христовски, кардиолог, вели дека 
фактори кои придонесуваат за пора-
на појава на оваа болест се угоеност, 
слаба физичка активност, лоша 
исхрана, пушење. 

За секундарна хипертензија, пак, 
меѓу можните причинители се  
хормонски нарушувања, бубрежни 
болести, тумори на надворешната 
жлезда и така натаму.
Д-р Христовски одговара на нај-
честите прашања поврзани со 
оваа болест, која патем е и една од  
најчестите болести на денешницата.

КАКО СЕ  
ПОСТАВУВА 
ДИЈАГНОЗАТА?
Дијагностицирањето на покаче-
ниот крвен притисок е работа 
на семејниот доктор. Како што 
објаснува доктор Христовски,  
периодичните прегледи се  
обврска што треба да ја имаме кон 
себе, своето семејство и сите кои 
ги сакаме. Во првичната дијагно-
за, клучен фактор е правилното  
мерење на крвниот притисок. 

ХИПЕРТЕНЗИЈАТА ИЛИ  
ВИСОКИОТ КРВЕН ПРИТИСОК  
Е ЕДНА ОД НАЈЧЕСТИТЕ  
БОЛЕСТИ НА ДЕНЕШНИЦАТА

Хипертензија се  
дефинира како покачување 
на крвниот притисок  
над нормалните  
граници (140/90) 
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СО КАКОВ АПАРАТ 
ДА СЕ МЕРИ КРВНИОТ 
ПРИТИСОК?
Според препораките на струч-
ните здруженија за лекување 
на хипертензија, треба да се  
користат електронски апарати 
за мерење на притисокот со ман-
жетна за надлактицата. 

ШТО ТРЕБА ДА 
НАПРАВИМЕ  
АКО ВООЧИМЕ 
ПОСТОЕЊЕ НА  
ПОКАЧЕН КРВЕН 
ПРИТИСОК?
Посета на доктор, кој ќе утврди 
дали се работи за есенцијална 
или секундарна хипертензија. 
Кардиологот треба да направи 
проценка на кардиоваскуларни-
от ризик и план за лекување на 
примарната болест.

КОИ СЕ НАЈЧЕСТИТЕ 
ДИЛЕМИ?
Најчест проблем на пациентите 
е фактот дека треба да примаат  
лекови во услови кога немаат бол-
ка. Заради тоа улогата на докторот 
е да објасни стратегија-план-пред-
ности-слабости. Д-р Христовски 
појаснува дека хипертензијата е 
еден од основните ризик-факто-
ри за атеросклероза, а со тоа и за 
срцев удар или мозочен инфаркт. 

Поради висок степен на стрес, 
сè повеќе е присутна и кај млада-
та популација. Статистиката кај 
нас, иако непрецизна, покажува 
зголемена појава на хипертензија 
кај младите. Ова секако е врска 
со големиот процент на угоени 
и физички неактивни млади луѓе. 

Според научните докази крвниот 
притисок кој се движи од 110 до 
140mmHg се смета за нормален, а 
високата граница на срцевиот не 
смее да надминува 90mmHg.

КАКО ДА СЕ БОРИМЕ 
СО ОВАА БОЛЕСТ?
• национална кампања за 

здрава исхрана - намале-
на количина на сол, слатки 
и животински продукти во 
исхраната.

• превентивни прегледи  
од рана возраст

• контролирање на нивото 
на шеќер и холестерол

• подигнување на улогата на 
матичниот/фамилијарен 
доктор во секојдневието 
на луѓето

• кампања против пушењето
• мотивирање на пациен-

тот за редовни контроли, 
соодветно примање на 
терапијата е клучот на  
успехот при лекувањето на 

хипертензијата.
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БЕЛА СОЛ, БЕЛА СМРТ
„Добра култура на живеење и висок 
стандард на едно општество подраз-
бира дека им наметнувате на луѓето 
еден здрав начин на живот и добри 
навики во исхраната. Кај нас ние  
внесуваме многу сол, која се смета за бела 
смрт. Во одредени земји има донесено и 
данок за брза исхрана, данок за премно-
гу сол, а солта е целосно непотребна за  
организмот“, вели д-р Христовски. 
Инаку, тој сугерира секој човек по 
дваесеттата година да почне да прави 
периодични проверки на крвиот при-
тисок со мерење. Сигнал дека можеби 
некој има хипертензија е секоја главо-
болка, светкање на очите, повраќање. 
Кардиолозите инсистираат мерење-
то на крвниот притисок да не е со 
апарати со жива туку електрон-
ски. Сепак, сите велат дека клучна  
улога има самиот доктор, кој треба да е  
мотиватор за пациентот. 
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БОЛКИТЕ 
ВО ГРБОТ И 
ВРАТОТ
ЗНАК ЗА СПИНАЛНА ИНФЕКЦИЈА

Спиналните инфекции (дисцити, спондилити, 
спондилодисцити) се јавуваат во различ-
ни клинички сценарија и манифестации, 
како акутни, субакутни и хронични зависно 

од времетраењето на симптомите. Раната детекција, 
точната дијагноза и успешен конзервативен третман 
овозможуваат избегнување на хируршки интервен-
ции. Инфекциите кои го напаѓаат ’рбетот можат да 
бидат многу сериозни, а загрижува фактот што има 
пораст на инциденцата. Д-р Неда Трајковска, трау-
матолог, објаснува дека ако дијагнозата се постави 
доцна или има неуспешен конзервативен третман, 

доаѓа до невролошки дефицит спинален деформи-
тет/нестабилност, сепса, што индицира хируршки 
третман. Најчесто помеѓу првите симптоми и дија-
гнозата поминуваат помеѓу 2-6 месеци, поради што 
секогаш треба да се одржува високо ниво на сомнение.  
Спиналните инфекции почесто се јавуваат кај жени  
(1 - 5 мажи/жени), на возраст под 20 или над 50 години.  
Во ризик-фактори се вбројуваат: спинална хирургија 
(до 30% од пиогените спондилодисцити); дијабет;  
геријатриска возраст; интравенска злоупотреба на  
дрога; ХИВ; имуносупресија; малигни болести; 
бубрежна слабост; ревматолошка болест; цироза.

ПРИЧИНИТЕЛИ СЕ:
• бактерии (пиогени, неспецифични), доминантно 

мономикробни : S. aureus (30-80%); E.coli (до 
25%); анаеробни (пенетрантна спинална траума);  

• M. tuberculosis, честа кај HIV+; 
• Brucella spp; 
• фунги; 
• паразити.

Кај 1/3 од пациентите причинител не може да се 
идентификува. Спиналните инфекции доминант-
но се хематогени,  поретко директна инокулација  
(траума, јатрогени) или локално ширење од инфици-
рани ткива (ретко).
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КАКО СЕ ПОСТАВУВА ДИЈАГНОЗАТА?
Дијагнозата на спиналните инфекции се  
поставува по следниов протокол: анамнеза,  
физикален преглед; лабораториски анализи (SE, CRP,  
хемокултура); РТГ-eвалуација (деструкција на 
прешлени, интегритет на дискуси, кифоза); КТ, 
МР (со контраст), коскен скен (Ga67), ПЕТ-скен; 
биопсија (доколку е потребна); микробиолошка 
ткивна анализа и/или патохистолошка анализа 
(диференцијална дијагноза пиогени/гранулома-
тозни/туморски промени). Во тек на прегледот 
се проценува локалната осетливост, нестабилност 
или деформитети на ’рбетот, ограниченост во дви-
жењата, како и знаци за компресија на нервните 
корени или на ’рбетниот мозок.

СИМПТОМИ
• неспецифична грбна или вратна болка (се 

влошува ноќе, радикуларна болка, дисфагија 
(тешко голтање, тортиколис);

• треска кај 48% од пиогените, 17% од специ-
фичните туберкулозни спондилодисцити

• невролошки дефицити - мускулна слабост,  
трнење, инконтиненција (околу 30%)

• локални деформитети (кифоза), тумефакти, 
оток, главно присутни кај специфичните  
туберкулозни спондилодисцити

• зголемена седиментација на еритроцитите 
(SE) кај 95% од пациентите (најсензитивен 
тест, нискоспецифичен); се користи и за  
проценка на успехот на терапијата

• зголемен CRP (кај повеќе од 90% од случаите, 
се нормализира побрзо од SE кај успешна 
терапија)

• позитивни хемокултури кај 42%-59% кај при-
мероци земени во тек на треска

• број на леукоцити - недоволно корисни, ниска 
сензитивност
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ХИРУРШКИ ТРЕТМАН
Индикации за хируршки третман се:
• болка рефрактерна на аналгетици - 92%
• компресија на ’рбетниот мозок - 42%
• невролошки дефицити - испади во моторика, 

миелопатија, радикулопатија, дисфункција 
на сфинктери

• патолошки фрактури со деформитет и 
нестабилност

Најчесто се користи предниот хируршки пристап 
на ’рбетот заради локализацијата на процесот, но 
често за постигнување на адекватна стабилизација 
на зафатениот сегмент се употребува и дополните-
лен заден пристап. На пациентите им е потребна 
долготрајна антибиотска терапија и процес на 
физикална терапија и рехабилитација. Се прават 
чести клинички и лабораториски контроли, како 
и контролни МР за следење на процесот на леку-
вање. Кај оперираните пациенти брзо и во голем 
процент (до 90%) се постигнува клиничко и невро-
лошко подобрување, како и спинална стабилност. 

КОГА СЕ ДАВААТ АНТИБИОТИЦИ?
Антибиотиците се даваат по идентификација на патоге-
ниот микроорганизам (освен при сепса или неможност 
за поставување на етиолошка дијагноза, кај кои се почну-
ва со емпириска антибиотска терапија.

ТУБЕРКУЛОЗА
По идентификација на M.tuberculosis се даваat: изонија-
зид, рифампицин, пиразинамид и етамбутол. Успехот на 
терапијата се проценува клинички и со дијагностички 
имиџинг-процедури.

ЕХИНОКОКОЗА
Кај овие пациенти неопходна е долготрајна антихелмин-
тична терапија (Albendazole), со редовни лаборатиски 
контроли и следење на активноста на болеста со серо-
лошки анализи. Успехот на терапијата се проценува 
клинички и со дијагностички imageing-процедури.

ИМОБИЛИЗАЦИЈА
Се користат ортози, ригидни, специјално дизајнирани за 
цервикален, торакален или лумбален сегмент, со главен 
ефект обезболување и превенција на деформитети. Во 
одредени случаи истите се користат и постоперативно.

Успехот од лекувањето во голема мера 
зависи од раното откривање на болеста, 
навремено и комплетно направен 
невролошки преглед, без прескокнување 
на чекори во дијагностичкиот протокол. 
Хируршкиот третман во комбинација со 
медикаментозна терапија е единствениот 
начин кој овозможува комплетно излекување 
и превенција на невролошки дефицити и 
деформитети на ’рбетот.

ТРЕТМАН
Целите на третманот на спиналните инфекции се: 
поставување точна дијагноза (идентификување на 
патогениот микроорганизам), ерадикација на инфек-
цијата, превенција или намалување на невролошките 
дефицити, зачувување или реставрација на ’рбетната 
структура и стабилизација, постигнување на адекватна 
нутриција (кај напредната клиничка слика пациентите 
најчесто се потхранети).
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Под поимот церебрална парализа се под-
разбира група на нарушувања кои ја 
менуваат положбата на телото во прос-
торот и го ограничуваат движењето на 

одредени делови. До овие состојби доаѓа поради  
неправилности кои настанале во развојот на мозокот 
за време на бременоста или по раѓањето. Тие даваат  
различен степен на оштетување на моторната функција 
на организмот, а може да влијаат и на когнитивниот 
развој во раното детство. Многу често како можна 
причина е и предвремното раѓање, ризична бреме-
ност, жолтица во првите 24 часа од раѓање. Стекната 
парализа се јавува во новороденечкиот и доенечкиот 
период, поради сериозни болести менингитис, сепса, 
крвавење во мозокот.

ДЕЦАТА ДОЦНАТ ВО РАЗВОЈОТ 
УШТЕ ВО ПРВАТА ГОДИНА
Прв знак и потреба од проценка од страна на  
стручно лице претставува задоцнување во очекуваните  
постигнувања во првата година - неможност за самостој-
но држење на главата во четвртиот месец, неможност за 
седнување самостојно до деветтиот месец, самостојно 
исправување по првиот роденден и проодување подо-
цна од 16-18 месеци. 
„Дијагнозата се поставува во тек на првата или 
втората година од животот. Родителите треба да 
обрнат внимание при асиметрија во движењето, 
нестабилност при одење, ограничени или несоод-
ветни реакции на дразби, потешкотии во џвакање и 
голтање, задоцнување во комуникација и интерак-
ција со други личности и задоцнување во говорот.  
Ако родителот или матичниот лекар забележат  
некој од овие знаци неопходно е да побараат про-
ценка кај детски невролог или педијатар кој се 
занимава со развојно следење. По потреба се прават и  
дополнителни испитувања“ - објаснува д-р Наталија 
Ангелкова, педијатар-невролог.

ЦЕРЕБРАЛНА 
ПАРАЛИЗА

Нов современ  
пристап во  
лекувањето на

Во светот кај едно од 323 новородени се 
дијагностицира церебрална парализа, 
најчеста причина за моторичка попреченост 
во детството. Статистиката вели дека оваа 
состојба е многу почеста кај момчињата  
и кај децата од црната раса.

66 •  Plus •  БРОЈ 34



НАВРЕМЕН ТРЕТМАН  
ЗА МАКСИМАЛНИ РЕЗУЛТАТИ
Раната интервенција и лекување опфаќаат физикална 
терапија, која е специфична според типот на отста-
пувањата. Работата со физијатар и физиотерапевт ќе 
помогне да се намали и контролира спастицитетот, 
истегнување, подобрување на мускулната сила и издр-
жливост, подобар опсег на дневни активности. 
„Потребно е обезбедување максимално можна  
самостојност во активностите, стабилна положба на 
телото во просторот, подобрување на фината мото-
рика. Третман за развој на говорот и когнитивните 
способности се спроведува од страна на дефектолог, 
логопед, психолог, педагог. Значајна улога во сите  
области на лекувањето имаат родителите и семејството 
на детето, кои и самостојно, според препораки, спрове-
дуваат најголем дел од третманот“ - додава д-р Ангелкова. 
Миорелаксантните лекови може да помогнат при 
спроведување на физикалната терапија, но имаат огра-
ничено дејство. Невромускулна блокада локално во 
затегнатите мускули со помош на ботулин токсин е 
метода на избор за третман на спастицитетот.

Неврохируршките процедури се новитет последни-
те години во третманот на пациенти со церебрална 
парализа. Тие, во комбинација со интензивна физи-
кална терапија се најдобар потенцијал за лекување и 
постигнување долготраен ефект. Поставување бакло-
фенска пумпа или селективна дорзална ризотомија како 
хируршка блокада на сензомоторната спроводливост 
покажуваат значаен успех во лекувањето. 

Од 2018 година стручните тимови од  
Клиничката болница „Аџибадем Систи-
на“ и „Аџибадем Алтунизаде“ од Истанбул 
остваруваат соработка во регрутирање и  
лекување на пациенти со спастична цере-
брална парализа и веќе се регистрираат 
првите позитивни искуства. 
Исходот и прогнозата од лекувањето на  
пациентите со церебрална парализа зависат 
од функционалните способности, но и од  
коморбидитетот. Најважно е дека 50 до 70% 
од децата со церебрална парализа кои имаат 
рана дијагноза и терапија од страна на стручен 
тим и посветено грижливо семејство, може да  
постигнат самостојна подвижност.

Родителите треба да 
обрнат внимание при 

асиметрија во движењето, 
нестабилност при одење, 

ограничени или несоодветни 
реакции на дразби, 

потешкотии во џвакање и 
голтање, задоцнување во 

комуникација и  
интеракција со други 

личности и задоцнување  
во говорот

ПРВИТЕ  
ПОЗИТИВНИ ИСКУСТВА  
ВО ЛЕКУВАЊЕ НА СПАСТИЧНА 
ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА 

Значајна улога во сите области на 
лекувањето имаат родителите и 
семејството на детето, кои и самостојно, 
според препораки, спроведуваат најголем 
дел од третманот.
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ПРВО 
ОДДЕЛЕНИЕ
КАКО ДА СЕ НАМАЛИ СТРЕСОТ 
ЗА ДЕТЕТО И ЗА РОДИТЕЛИТЕ

Време е за
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Училиштето е голема промена како за 
детето така и вас. Со тргнувањето во 
училиште се менува дневниот ритам на 
детето и станува дел од една структури-

рана средина, во која постојат правила и обврски 
што мора да ги почитува. Детето во училиштето е 
потребно не само да учи, туку и да се приспособи 
кон друштвото на голем број други деца, кон непо-
знато возрасно лице (наставничка) и кон извесна 
училишна дисциплина. 
Подготвеноста за училиште претставува комбина-
ција од различни способности, вештини, навики, 
знаења, односно искуства и знаења кои детето ги има 
стекнато во претшколската возраст. Тргнувањето во 
училиште е голем чекор за малите деца. Самиот по-
четок голем број деца го прифаќаат смирено и брзо 
се адаптираат, но некои, особено тие кои не посету-
вале градинка, тешко ја прифаќаат новата средина. 

ФАКТОРИ ОД КОИ  
ЗАВИСИ ПОДГОТВЕНОСТА  
ИЛИ ЗРЕЛОСТА ЗА УЧИЛИШТЕ?
М-р Соња Јорданова-Цацановска, дефектолог, вели дека 
неопходно е детето да биде физички доволно развие-
но за да може да ги издржи напорите на училишниот 
живот. Тука најнапред се работи за секојдневното 
минување на патот од дома до училиштето и назад.  
Во училиштето детето седи мирно повеќе часови, а 
тоа е големо оптоварување за неговите грбни мускули. 
„Доколку тие мускули не се доволно развиени,  
доаѓа до неправилно седење и искривување на ′рбетот.  
Развиеноста на фината моторика и визиомоторната 
контрола овозможува правилно држење на моливот, 
контрола на притисокот на моливот при боење или пи-
шување, способност да нацрта одредени геометриски 
фигури, човек. Исклучително важни за секој ученик  
се и сетилните органи. 

Тргнувањето во училиште е голем чекор за малите деца. 
Самиот почеток голем број деца го прифаќаат смирено и брзо се 
адаптираат, но некои, особено тие кои не посетувале градинка, 
тешко ја прифаќаат новата средина. 

Успехот на детето 
не зависи само 
од неговата 
подготвенот и 
вашата посветеност, 
туку и од работата 
на самото училиште, 
односно наставник. 
Должноста на 
училиштето е 
да ја искористи 
подготвеноста 
на детето преку 
подучување, задавање 
определни вежби, 
поттикнување на 
детските интерeси
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За да го запознае светот околу себе, сетилата за вид 
и слух треба да бидат добро развиени. Слухот му 
овозможува да го слушне човечкиот говор, да се 
вклучи во соодветна комуникација“, вели м-р Соња 
Јорданова-Цацановска

КОГА ВАШЕТО ДЕТЕ  
ТРЕБА ДА ПОСЕТИ ЛОГОПЕД
Говорот е еден од суштествените услови на човечкиот 
сообраќај, на пренесувањето на искуствата, на учење-
то. Детето треба да го разбира туѓиот говор и без 
потешкотии да им ги соопштува на другите своите 
мисли и своите потреби. Доколу вашето дете заме-
нува еден глас со друг глас, не ги изговара правилно 
сите гласови, не ги изговара правилно речениците, има 
потешкотија при откривањето на иницијалната буква 
на даден збор или, пак, постои проблем што ве загри-
жува, посетете логопед кој ќе ви даде совет како да го 
подготвите вашето дете за безгрижно тргнување во 
училиште. Мислењето е највисока психичка функција 
на детето и на возрасните. Интелектуалната развиеност 
му овозможува да пронајде решение при соочување-
то со различните училишни проблеми и ситуации и 
да ги усвојува многубројните знаења во училиште.  
Покрај развиеното мислење, за успешно школување е 
потребно да постојат и развиени психички функции, 
особено чувства и емоции. Чувствата се особено важни 
за социјалниот живот на детето. Од детето се очекува 
да реагира на соодветен начин при ускратувањето на 
некои желби и потреби, и да има изградено соодветна 
емоционална контрола.

„Од сето ова се гледа дека подготвеноста на детето за 
училиште е многу сложена и дека не постои дете кај 
кое сите развојни вештини се развиваат со иста брзина. 
Ова е потребно да го земат предвид родителите и на-
ставниците и доколку одредено дете има потреба од 
исполнување на дополнителни услови со цел да се 
овозможи соодветна адаптација, неопходно е пред 
почетокот на училишната година да се направи добра 
старатегија со која би се овозможило реализирање на 
условите, со цел да се намали стресот кај детето и ро-
дителите“, вели м-р Соња Јорданова-Цацановска.

РАЗГОВАРАЈТЕ СО ВАШЕТО ДЕТЕ
Вашата задача е да го охрабрите да ги прифати новите 
промени. Споделете позитивно искуство од вашето тр-
гнување во училиште. Не создавајте идеална слика за 
училиштето и подгответе го дека постојат и обврски 
што мора да ги извршува. Не повторувајте му постоја-
но што сѐ мора да прави и како треба да се однесува 
додека е во училиште. И не разочарувајте се докол-
ку на почетокот на училишната година вашето дете 
не ги почитува правилата на пристојно однесување 
(станува за време на часот, плаче и не прифаќа да ги 
изврши задачите дадени од наставничката). Прифате-
то го раздразливото однесување на самиот почеток и 
не задавајте му дополнителни обврски со цел побрзо 
да ги совлада училишните задачи. И не заборавајте  
секојдневно да му давате поддршка на вашето дете, и 
да му покажете дека го сакате и дека вреди, без разли-
ка каков успех постигнало во училиштето.

Подгответе го вашето дете пред тргнувањето 
во училиште. Не грижете се доколку детето не ги 
научило буквите и броевите и не инсистирајте 
да ги научи поради тоа што ќе биде прваче 
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ЛИМФНА  
ДРЕНАЖА 

ТРЕТМАН КОЈ 
ПРАВИ ЧУДА 

Главната улога на лимфниот 
систем е да ја апсорбира 
зголемената количина на 
течност од ткивата, истата 
да ја прочисти и да ја врати 
во крвотокот. Оваа улога 
е важна затоа што многу 
супстанции континуирано 
истекуваат од капиларите 
во крвта и околните ткива. 
Кога вашиот лимфен систем 
не успева да ги издренира 
овие вишок течности, тие 
можат да се акумулираат, 
да предизвикаат оток и 
потенцијално да го зголемат 
ризикот од инфекција.
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ЛИМФНА ДРЕНАЖА VS МАСАЖА
Бидејќи се изведува со одредени движења на рацете 
врз кожата, многу често лимфната дренажа погрешно 
се нарекува и „масажа“, но таа е многу поразлична од 
терапевтска масажа која може да предизвика триење 
на кожата и да го зголеми снабдувањето со крв. 
„Лимфната дренажа претставува специјална мануелна 
техника која обезбедува редовна стимулација на лимф-
ните садови. Таа ги поттикнува да работат понапорно 
и да најдат нови патишта за да се ослободи лимфата од 
отечената област. Мрежата на садови и јазли на сис-
темот содржи лимфа, мешавина од вода, протеини, 
компоненти на имуниот систем, отпадни производи и 
други остатоци од клеточниот метаболизам. Лимфни-
те јазли, кои ги филтрираат остатоците, се наоѓаат низ 
телото, со особено големи групи во вратот, пазувите 
и препоните. Овие главни колекции на лимфни јазли 
обезбедуваат лимфата да поминува низ што поголем 
број јазли пред да се врати во циркулаторниот систем“, 
-објаснува нашиот физиотерапевт Катерина Илиеска. 

„Притисокот што се користи при лимфната дренажа 
е со многу помал интензитет. Целта е да се “обрабо-
тат” односно издренираат лимфните структури во 
поткожните ткива. За да се направи ова, движењата 
кои се користат се за да се истегне кожата, а потоа со 
насочен правец да се насочи лимфната течност кон 
регионалните лимфни јазли. Оваа техника треба да 
биде доволно силна за да го опфати поткожното тки-
во и фасцијата, но да не се манипулира со мускулното 
ткиво во таа област“ – објаснува Илиеска.
Лимфната дренажа следи одреден тек низ телото, така 
што лимфата не е заробена насекаде, правејќи секоја 
област да е третирана со внимание. Ова помага да го 
забрза отстранувањето на отпадните материјали и 
токсините од слабите лимфни системи. 
„Овие здравствени состојби може да го прекинат нор-
малниот тек на лимфата, предизвикувајќи натрупување 
во одредена област на телото, најчесто во пределот на 
екстремитетите и можност за појава на оток. 
Оваа состојба се нарекува лимфедема. Луѓето можат да 

развијат лимфедема како резултат на инфекции, трет-
мани за рак кои вклучуваат отстранување на лимфните 
јазли и секоја состојба која го оштетува лимфниот  
систем. Лимфната дренажа може да го намали отокот 
и да ја подобри циркулацијата и да го нормализира те-
кот на лимфниот систем. Овој метод исто така може да 
помогне во спречувањето на отекување по повредата 
на одреден екстремитет или операција и поттикну-
вање на имунолошкиот систем“- објаснува Илиеска.
Оваа техника наоѓа голема примена и по изведба на 
естетски интервенции со цел превенција и намалување 
на отокот. Лимфната дренажа се изведува 2-3 пати не-
делно, зависи од причината поради која се изведува и 
од самата состојба на пациентот.

КОГА СЕ ПРЕПОРАЧУВА?
Состојби при кои се користи лимфна дрена-
жа се следните:

• Отечени нозе или раце поради задржш-
ка на течности

• Отекување на екстремитет: пред или по 
операција

• Лимфедем
• Постмастектомија или третман  

на рак на дојка
• Фибромијалгија
• Хроничен синдром на замор
• Депресија и анксиозност
• Хормонални и емоционални дисбаланси
• Акумулација на целулит
• Повторувачки инфекции - настинки, 

грип, ангина, синус и габични инфекции

За време на лимфна дренажа, специјално 
обучен терапевт користи серија на ритмична 
компресија и истегнување на телото. 
Лесните ритмички движења го стимулираат 
лимфниот систем без да ги компресираат 
садовите - овозможувајќи лимфата лесно да се 
движи низ ткивата и лимфните јазли.
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Искуства од Клиничката болница „Аџибадем Сис-
тина” беа презентирани на првата интернационална 
конференција за здравјето на карлицата кај жена-
та што се одржа во Хрватска, од 31 мај до 2 јуни. На 
конференцијата присуствуваше д-р Никола Баџаков, 
специјалист по гинекологија и акушерство, кој со виде-
оматеријали ги прикажа практиките и интервенциите 
што се изведуваат во болницата. Конференцијата е 
во организација на новата асоцијација CSP (Croatian 
Society for Pelviperineology), која всушност е своевид-
но продолжение на претходната уриногинеколошка 
секција на Хрватска, која била формирана во осумде-
сеттите години.
На интернационалната конференција што се одржа 
во хрватскиот град Примоштен присуствувале повеќе 
од 20 предавачи од цела Европа, а меѓу слушатели-
те биле доктори од Хрватска  и поблиската околина. 
Сите предавања, вели докторот, биле доста интересни 
и предизвикале интерактивни дискусии меѓу слуша-
телите и предавачите.

Во организација на Европската академија на дермато-
венеролози, на 24 и 25 мај во Атина беа презентирани 
најновите техники и методи за апликација на ботокс. 
Своето богато работно искуство таму го презенти-
раше и д-р Весна Пљакоска, дерматовенеролог, од 
Клиничката болница „Аџибадем Систина“. Таа беше 
дел од едукаторите кои присуствуваа, а се специјали-
сти доктори за Botulinum Toxin во склоп на EADV. 

Овие едукации вообичаено се одржуваат еднаш годиш-
но, а целта е да се одржи континуирана медицинска 
едукација и да се сертифицираат високи кадри кои ќе 
можат безбедно да го аплицираат ботулинскиот токсин 
во секојдневната пракса.

Д-Р БАЏАКОВ НА ПРВАТА ИНТЕРНАЦИОНАЛНА 
КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ЗДРАВЈЕТО НА КАРЛИЦАТА КАЈ ЖЕНАТА,  
ПРИМОШТЕН, ХРВАТСКА

Д-Р ВЕСНА ПЉАКОСКА ВО АТИНА КАКО ЕДУКАТОР НА 
ЕВРОПСКАТА АКАДЕМИЈА ЗА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОЗИ

„Јас бев единствен од Македонија и претставник 
од ‚Аџибадем Систина‘. Бев повикан како предавач 
да ги покажам искуствата на нашата болница 
во областа на урогинекологијата со примена на 
најновите методи во дијагностика и хируршка 
терапија која во последните декади во светот 
се употребува т.н. Minimally Invasive Surgery 
(минимална инванзивна хирургија). Ја имав таа 
чест преку видеоматеријали да покажам широка 
палета интервенции кои ги извршуваме единствени 
на Балканот. Презентирав мои искуства и мои 
резултати. Размената на искуствата беше и  
целта на организаторот“, вели д-р Баџаков

„Имав особена чест да бидам во тимот на 
експерти од оваа област од Европа и светот, 
во улога на асистент едукатор. Во Клиничката 
универзитетска болница ‚Андреас Сигрос‘ се 
организираше првично теоретска подготовка, 
по што следуваше Hands on едукација на 
клиенти волонтери. Секој од едукаторите ја 
презентираше својата техника на работа со 
потенцирање на особено важни совети во однос на 
безбедноста, избегнување  несакани компликации 
и постигнување најдобар естетски резултат за 
клиентот“, вели д-р Пљакоска.
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Признанието најхумана сестра од Клиничката болни-
ца „Аџибадем Систина“ го доби сестра Снежана 
Јовановска на настанот што беше организиран по 
повод 5 Мај, Меѓународниот ден на акушерките, и 
12 Мај, Меѓународниот ден на медицинските сестри.
Оваа манифестација е во организација на Здружение-
то на медицински сестри, техничари и акушерки на 
Македонија (ЗМСТАМ) и е традиционална.
Неделата на медицински сестри со низа настани беше 
одбележана и во Клиничката болница „Аџибадем 
Систина”. Гости од странство, посети и предавања, 
размена на искуства и знаења – беа дел од активно-
стите на сестрите.

Главната медицинска сес-
тра во „Аџибадем Систина“, 
Билјана Дилевска, вели дека 
активностите кои се одржа-
ле даваат голем придонес кон 
развојот и унапредувањето на 
здравствените програми, но 
и негувањето на здравјето на 
граѓаните, што е клучна цел на 
сестрите во болницата. 

Нашата болни-
ца е  пример 
како треба да 
се развива сес-
тринството во 
земјава, поста-
вивме стандарди 
како во најраз-
виените земји.
 „Бевме предавачи и на Секцијата на сестри за 
анестезија каде го претставивме единствениот ин-
формативен систем за едукации на медицински сестри 
во Македонија и начинот на едукации и проверки на 
знаења на истите. СОС-селото, пак, беше местото каде 
што екипата од Одделот за детски болести на Клинич-
ката болница ‘Аџибадем Систина’  одржа предавање 
што ги опфати сите теми поврзани со правилен раст 
и развој на децата од различна возраст. Низ разговор 
и примери се воспостави конекција со децата и згри-
жувачите и на задоволство на сите беше договорена 
наредна работилница со која низ стручни совети ќе 
пробаме да придонесеме за посреќно и побезбедно 
детство“, вели Дилевска.

ДЕН НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ:  
ПОФАЛНИЦИ ЗА ХУМАНОСТ И ЗА СЕСТРИ  
ОД „АЏИБАДЕМ СИСТИНА“

Клиничката болница „Аџибадем Систина” и оваа го-
дина беше дел од Меѓународниот добротворен базар 
во организација на „Добредојде“ Macedonia Welcome 
Center – DMWC. Овој базар шест години традицио-
нално се одржува на 1 Јуни, Меѓународниот ден за 
заштита на правата на детето.

Во Градскиот трговски центар на повеќе од 20 штан-
дови се промовираа и продаваа производи и сувенири 
од земјите на дипломатските претставништва во 
земјава и други меѓународни организации. 
Целта на настанот е подигнување на свеста и финан-
сиска поддршка за потребите на ранливите групи 
деца во Македонија. Оваа година собраните сред-
ства ќе бидат донирани во Дневниот центар за деца 
со церебрална парализа во Скопје.
Клиничката болница „Аџибадем Систина“ веќе  
неколку години по ред како поддржувач е дел од 
оваа хуманитарна акција и пријател на настанот.  
Организаторите на нашата болница ѝ доделија  
сертификат за вклученоста во оваа хумана мисија.

„АЏИБАДЕМ СИСТИНА“ ДЕЛ ОД 
МЕЃУНАРОДНИОТ ДОБРОТВОРЕН БАЗАР
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Клиничката болница „Аџибадем Систина“ по повод 
Месецот на карциномот на кожа, меланом, викендов 
овозможи 100 бесплатни прегледи на бенки за своите 
пациенти. Прегледите ги изведуваа тимот дерматовене-
ролози со помош на најсовремениот дерматоскоп Mоle 
Max HD, со кој се овозможува прецизен скрининг и рана 
дијагноза на карциномот на кожа.

„Ние повеќе години учествуваме во евромеланома - 
акцијата со давање бесплатни прегледи за граѓаните 
една сабота во мај. Околу стотина луѓе секоја година  
имаат можност да се прегледаат со најсовремена техни-
ка на дигитална дермоскопија Mole max HD. Акцијатa 
пред сè има превентивен карактер, но најзначаен е сим-
боличниот аспект за алармирање за опасноста од појава 
на најопасниот рак на кожата  меланом и негово навреме-
но откривање и третман. Ако со време се открие, големи 
се шансите да се постигне добар резултат на излекување 
и преживување. Тука секогаш нагласувам дека старото 
народно верување дека бенките не треба да се чепкаат 
и да се оперираат и дека од тоа може да се добие рак се 
погрешни и неточни, а тоа е докажано во медицинска-
та наука. Проблемот настанува кај оние луѓе кои доцна 
дошле на доктор поради тој страв, па веќе ниту опера-
цијата не може да помогне во тие терминални фази на 
болеста“- објаснува доц. д-р Андреј Петров, специјалист 
по дерматовенерологија.

Кан беше сам, но не повеќе. Сега се заедно со малиот 
Гете, а и двајцата се вистинска атракција во Зоолошката 
градина во Скопје. Двата морски лава се мили, убави, 
умни. Од неодамна имаат новини во живеалиштето 
во Зоолошката откако Клиничката болница „Аџиба-
дем Систина“го доуреди со своја донација. Поставен 
е нов мопдерен и функционален покрив. Досега нема-
ше и тоа беше навистина голем проблем за Кан, затоа 
што генерално нему му пречеше топлото сонце. А сега, 
освен што е покриено, живеалиштето е опремено и 
согласно нивните потреби. А тие за тоа возвраќаат со 
дополнителна љубов.
„Заедно создаваме подобар свет за животните” – ова е 
испишано на новиот дом на Кан и Гете. Тоа беше и глав-
ната причина зошто „Аџибадем Систина” одлучи да ги 
донира парите и да направи нешто што навистина ќе 
им значи. Како општествено одговорна компанија, кли-
ничката болница, која е лидер по здравствените услуги 
во регионот, смета дека сите мора поодговорно да се 
однесуваме кон животните. А тие навистина знаат да го 
разубават денот на луѓето, да го исполнат со љубов, со мир.
Дента кога бевме во Зоолошката градина беше навис-
тина топло. Кан и Гете беа исклучително расположени, 
а нивното расположение го поттикна и Венјамин,  
човекот кој секојдневно ги храни, им дели љубов и ја 

добива назад. Навистина. Тие имаат посебен однос. Начи-
нот на кој им дава храна е посебен ритуал. Во викендите 
тоа е на очиглед на децата, кои во поголем број доаѓаат во 
Зоолошката. Буди емоции, но и аплаузи и воодушевување. 
Венјамин и самиот тврди дека живелиштето сега изгле-
да многу подобро, а сликата немаше да е комплетна ако 
не се гледа дека и Кан и Гете се навистина расположени.
Покривот е квалитетно изработен, а Клиничката болница 
„Аџибадем Систина“ тргна во обидот да даде придонес 
искрено и со чиста љубов кон децата и кон животните. 
На крајот, добро е што први за кои се заложи се токму 
Кан и Гете, кои заслужуваат и повеќе. 

„АЏИБАДЕМ СИСТИНА“ ОВОЗМОЖИ

100 БЕСПЛАТНИ 
ПРЕГЛЕДИ НА БЕНКИ

Заедно создаваме подобар свет за животните
КАН И ГЕТЕ ДОБИЈА ПОУБАВО  МОДЕРНО ЖИВЕАЛИШТЕ
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Треба да вложуваме во помладите – преносот на знаење 
е клучен за сите генерации. Докторите од Клиничката 
болница „Аџибадем Систина“ несебично го делат свое-
то искуство со студентите. Дел од нашите специјалисти 
учествуваа активно и годинава на Вториот студентски 
конгрес на Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип. На 
конгресот, на кој присуствуваа многу студенти, биле одр-
жани околу 100 постер-презентации и 30 презентации.  
Д-р Џенгис Јашар, кој беше координатор на настанот, вели 
дека младите покажале голем ентузијазам, а секој од нив 

дал голем влог на конгре-
сот. Темата на конгресот 
оваа година беше „Што 
значи медицината, ако 
умираме сите“, а „Аџиба-
дем Систина“ беше силен 
организациски партнер и 
спонзор.
„Нашата болница беше во 
позадина на целата организација и навистина е добро што 
помогнавме. Ќе искористам дел од предавањето на проф. 
д-р Угриновски, кој кажа дека ние треба да вложуваме во 
помладите зашто тие еден ден ќе треба да нè лекуваат. 
Ќе дејствуваат како што ќе ги научиме“, вели д-р Јашар.
Истакнува дека му е драго што на конгресот присуствуваа 
нашите познати специјалисти, проф. д-р Јовица Угринов-
ски, д-р Татјана Чепреганова-Чанговска, доц. д-р Вања 
Филиповски, д-р Катерина Кубелка-Сабит, д-р Иван 
Трајков, д-р Дејан Ковачевиќ и лаборантски  техничар  
Весна Ордевска.

ИСКУСТВА И ЗНАЕЊА ОД ДОКТОРИТЕ ВО „АЏИБАДЕМ СИСТИНА“  
ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“
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GOLDEN RULE: A PROMPT REACTION  
REDUCES EFFECTS OF STROKE
Strokes usually occur without announcement, as a consequence of previous 
conditions. The most common causes of stroke are untreated blood pressure 
and untreated diabetes, elevated fat levels in blood, arrhythmias, cardiac 
anomalies and the inborn defects in the blood clotting system, explains Milcho 
Demerdziev, MD, a specialist in neurology.

FIRST AID FOR FRACTURE IN CHILDREN 
Warm and sunny weather lure kids outside. Riding a bike or rollerscating, playing 
with a ball and running are just some of their favourite activities but their carefree 
games often result in injury or fracture. Fortunately, many of the injuries are 
usually only external. However, we asked Risto Simeonov, MD, a specialist in 
pediatric surgery, how we should respond in cases of serious injuries.

CUTTING-EDGE DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC 
PROCEDURES FOR ANKLE INJURIES AND DISEASES
Modern techniques in the treatment of ankle injuries offer many advantages over 
open procedures. The ankle arthroscopy has the advantage of diagnosing and treating 
various diseases and conditions that cannot be diagnosed and treated with open 
procedures. Borislav Iliev, MD, a specialist in orthopedics, says that the pathological 
conditions of the ankle for which arthroscopic technique is recommended are mostly 
associated with a lower degree of morbidity, faster patient rehabilitation and better 
results in comparison with conventional open surgical procedures.

TIME FOR FIRST GRADE: RELIEVING STRESS  
FOR THE CHILD AND PARENTS 
Going to school is a huge step for young kids. Many children accept the beginning of the 
school year easily and adapt quickly, but some, especially those who have not attended kin-
dergarten, find it difficult to accept the new environment. Sonja Jordanova-Cacanoska, a 
special educator says it is necessary for the child to be well developed physically to endure 
the school efforts.

HIGH BLOOD PRESSURE: EVEN THE 
YOUNGER ARE AFFECTED 
Zharko Hristovski, MD, says that all people with high blood pressure 
are at risk of developing an early arteriosclerosis as a manifestation 
of heart attack or stroke, vasodilation and damage to target organs. 
According to scientific evidence, blood pressure ranging from 110 
to 140mmHg is considered normal and the high heart rate should 
not exceed 90mmHg.
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PHYSICAL AND MENTAL ACTIVITIES SLOW DOWN THE 
DEVELOPMENT OF DEMENTIA 
Attention and concentration loss, psychical exhaustion and physical fatigue are 
some of the first symptoms of a disease called vascular dementia. This disease 
belongs to the group of neurodegenerative disorders of the central nervous 
system and is characterized by mood swings, depression, aggressive behaviour, 
hallucinations and paranoia. Frequent specificity of patients with this diagnosis 
is crying or laughing for no reason, difficult speaking, communication in 
phrases - explains Tatjana Chepreganova-Changovska, MD, a neurologist.

OUR NICU HEROES – 
THEY PUT THE SMILE BACK ON OUR FACES AFTER 53 DAYS
“At times when I could not look at myself in the mirror because of sorrow, at times when 
my hair colour was becoming more gray than ever before, at times when tears were 
unstoppable and I could tie the green uniform with my eyes closed, nobody was braver 
and stronger than you, day after day, for 53 days opening the door of the Intensive Care 
Unit for me to see my babies”- Margarita Blazhevska begins her emotional story.

SUMMER ALARM: PROTECTION AGAINST SUNRAYS
People are children of the sun and yes, we exist thanks to the sun. But why are 
we more often talking about the harmful sunshine effects lately? Science has 
proven that excessive exposure to the sun can have harmful consequences to 
human health. Immunosuppression, rapid skin aging, and even skin cancer are 
some of the possible complications if people are excessively exposed to the sun.

GOING ON VACATION WITH CHILDREN: DON’T GO WITHOUT 
TRAVEL PHARMACY, A PROBIOTIC, A HIGH TEMPERATURE 
MEDICINE, AND EVEN AN ANTIBIOTIC
Every child is special and not all of them behave the same while traveling. Doctors do not 
recommend travelling to a far-away destination with small children or babies of only a few 
months of age. Children’s stay away should be similar to their home’s conditions, with the 
hygiene maintained. The sun is an additional challenge. It is a source of Vitamin D, but 
is harmful to children’s skin. Dr. Sajkovski recommends using high-protective creams.

PATIENT’S 85TH BIRTHDAY CELEBRATED FOLLOWING 
A SUCCESSFUL CARDIAC INTERVENTION
Stijepo is from Petrovac, Montenegro. He has visited Skopje for health reasons. 
Now he has several reasons to trust the doctors here. One of the reasons was 
that he had confidence in our staff ’s expertise; he believed that he would be 
cured here, and had personal contacts with Prof. Dr. Aleksandar Nikolikj. The 
doctor successfully performed the intervention and Stijepo feels really well now.
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LYMPHATIC DRAINAGE VS MASSAGE
Lymphatic drainage is a special manual technique providing regular stimulation 
of the lymphatic vessels. The network of vessels and nodes in the system contains 
lymph, a mixture of water, proteins, and components of the immune system, waste 
products and other residues of the cell metabolism. Lymph nodes that filter out 
the residues are found throughout the body, with particularly large groups present 
in the neck, underarms and groin, explains our physiotherapist Katerina Ilieska.

ACUTE LEUKEMIA IN CHILDREN  
DEVELOPS IN JUST A FEW WEEKS 
Symptoms of acute leukemia can develop in most children and adolescents 
within a few weeks only. The disease characterized by uncontrolled 
proliferation and delay in maturation of the white blood cell precursors 
in the bone marrow is initially reflected by multiple symptoms - some 
non-specific, some minor but also such of life-threatening nature, explains 
Biljana Chonevska-Jovanova, MD, a pediatric hematologist-oncologist.

CAREFUL ABOUT MOLES,  
CHANGES MAY CAUSE A SERIOUS PROBLEM
Melanoma is the most malignant tumor of the skin that develops in cells 
producing the melanocyte pigment. It is the most common cause of death among 
skin diseases. The first sign of melanoma is changing the size, color or shape 
of an existing mole. Any suspicious change makes detailed analyses necessary 
and if suspicions are confirmed, the moles should be treated or removed at an 
early stage, concludes Andrej Petrov, MD, a dermatologist.

WHEN THE FATE LET HER 
DOWN,“ACIBADEM SISTINA“  
GAVE HER A NEW HOPE
Ilinka’s wounds have been rehabilitated, her recovery is 
underway and she will try to restore the speech with the help of 
a special educator. She is mother of three children, one of whom 
has cerebral palsy and it makes her a real fighter. “Acibadem 
Sistina” Hospital was her hope on the path to overcome, after 
a suffered stroke. Her story was heard all over Macedonia and, 
unfortunately, it was one of those stories that incite emotions, 
lots of emotions and tears over and over again. Now it has a 
chance for a very happy ending, but however it was a sad story. 
The treatment was led by Dr. Mitko Karagjazov, who received 
an endless gratitude from the activists.
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ONE LIFE, ONE LOVE:  
“ACIBADEM SISTINA“  
AND “VARDAR“ - SIX YEARS  
TOGETHER AT THE TOP 
A fairy tale that could not have been predicted. 
“Vardar” handball club taught us a life lesson. 
We all celebrate their success! But how did they 
get there? The squad have heart and a unique 
positive energy, says Mihajlo Ivanovski, MD, who 
shared with them all challenges and moments of 
happiness and sorrow. Emotions are now running 
high, but during the Champions League matches 
and the final tournament in Cologne, Germany, 
everyone in the team was calm and composed. 

BACK AND NECK PAIN - SIGNS OF SPINAL INFECTION
Spinal infections (discitis, spondylitis, spondylodiscitis) occur in various clinical scenarios 
and conditions, such as acute, subacute and chronic, depending on duration of symptoms. 
Early detection, precise diagnosis and successful conservative treatment result in avoidance 
of surgical interventions. Infections affecting the spine could be very serious, while its 
increasing incidence is worrying, explains Neda Trajkovska, MD, a traumatologist.

A NEW CONTEMPORARY APPROACH  
TO CEREBRAL PALSY TREATMENT
One in 323 newborns globally is diagnosed with cerebral palsy - the most common cause 
of motor disability in childhood. “It is usually diagnosed in the first or second year of 
life. Parents should pay attention to movement asymmetry, walking instability, limited 
or inadequate responses to stimulation, difficulty in chewing and swallowing, delay in 
communication and interaction with others and speech delay. If a parent or a family doctor 
detect any such signs, it is necessary to seek an evaluation of a pediatric neurologist or 
pediatrician specialized in developmental monitoring. Additional tests are performed 
whenever needed”, explains Natalija Angelkova, MD, a pediatrician-neurologist.

THE PROBIOTIC AND PREBIOTIC EFFECTS
According to the World Health Organization, the probiotics are living 
microorganisms beneficial to health when taken in adequate quantities. 
Living in the digestive tract, probiotics are beneficial to people, improving 
their intestinal microbial balance. A healthy digestive system is of particular 
importance for good health. The term “probiotic” comes from the Greek 
words “pro” meaning “for” and “bios” meaning “life”. Surprisingly, there 
are more probiotic organisms in the intestine than cells in our bodies, 
says Aleksandra Hadzi Dimova, a nutritionist.
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