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ЗДРАВСТВО
ДЕРМАТОЛОШКА ЕСТЕТСКО-КОРЕКТИВНА ОРДИНАЦИЈА "Д-Р АНЧЕВСКИ"

Најнова генерација со-
фис тицирани апарати, 
услуги од широк спек-

тар, уникатен и квалитетен 
стандард на работа, тоа се 
врв ните примати кои ја кра-
сат неодамна отворената ор-
динација "Д-р Анчевски".

Дерматолошко естетско-корективната ор дина ци ја 
"Д-р Анчевски" е предложена да биде ре гио-
нален центар за едукација и обука за ла сер-
ски третмани, бидејќи во половина Европа 
не постои демонстративен модел на најно ви-
от тип ласер, каков што го поседува оваа ор-
динација.

покана на голем број струч-
њаци од бројни здравствени 
установи во Македонија, а 
својата соработка ја про ши-
рува и на Балканот. Она што 
особено би ги интересирало 
потенцијалните пациенти е 
релативно пристапната цена 

ЕФЕКТИВЕН И ЕКОНОМИЧЕН НОВИТЕТ 
ВО МАКЕДОНСКАТА МЕДИЦИНА

мените на кожата во дла бо-
чина, ги регистрира и натаму 
прави споредба. 

Во рамките на оваа ор ди-
нација постои и современа 
сала за операции, во која ќе 
оперира хирург - пластичар. 
Во списокот на услуги за па-
циентите се наоѓа и нај но ви-
от модел на компјутеризиран 
доплер, кој ја мери венската 
и артериската циркулација и 

интересираност на паци ен ти-
те. Во контекс  на горе наведе-
ното треба да се спомне и 
ИПЛ технологијата (intense 
pulse light), која работи на 
обновување и подмладување 
на лицето, односно попол ну-
вање на ситните и средните 
брчки и стимулирање на ко-
ла генот. Се третираат пиг мен т-
ни промени - пеги, бемки и 
било какви дамки на кожата. 

Ординацијата е специја ли-
зирана во делот на дерма то-
лошко естетско-корек тивна-
та хирургија, и по многу неш та 
е единствена, не само во зем-
јава, туку и пошироко на овие 
простори. Таа се наоѓа во об-
јектот Палата Унија, а прек-

расно уредениот простор е де-
ло на дизајн студиото "ЕРРА". 
Несомнено ординацијата ну-
ди вистински третман со нај-
нови достигнувања во облас-
та на дерматологијата, при 
што се отвора нова страница 
во, за жал, закржлавеното ма-
кедонско здравство. 

Иако ординацијата "Д-р Ан-
чевски" функционира рела-
тив но краток период, нејзи-
ното реноме во земјава и 
пошироко веќе почнува да 
зема голем замав. Центарот 
функционира на принципот  

на услуги, што говори за ком-
плетна услуга, од ефек тивност 
до економичност. 

Еден од новитетите во оваа 
реномирана ординација се 
ла серските третмани, при што 
се користи најновата техно-
логија на "Luminis One", мик-

родермоабразија, озоно тера-
пија, компјутеризирана дер-
матоскопија и дијагностика 
со компјутеризиран три хо-
ксен, консултации, преглед, ди-
јагностика и терапија на дер-
матолошки заболувања, кон-
султации и дијагностика на 
сексуално преносливи забо-
лувања и дерматохирургија. 
Ординацијата располага со 
единствена компју теризи ра-
на дерматоскопија и дијагнос-
тика со компјутеризиран тер-
хоскен, односно машина ("Der  -
modoc"), која ги скенира про-

одредува дали се работи за 
површна или длабока тром-
боза, или дали воопшто пос-
тои тромбоза. И алерго лош-
ките тестирања се дел од деј-
носта на оваа ординација, ко-
ја во својата алерголошка ла-
бораторија има широка па-
лета на алергии. За ова треба 
да се истакне и користењето 
на криотерапија со течен азот, 
хистопатолошка дијагнос ти-
ка, електрокаутеризација.  

Најголемата новина е во 
доменот на ласер-терапијата, 
за што говори и големата за-

Посебен акцент се става и 
на озон-терапијата, која ќе се 
применува како допол нител-
на терапија при бактериски 
или вирусни инфекции, алер-
гиски заболувања, болести на 
крвните садови, за тера пија 
на гастритис итн. 

Ординацијата комплетно 
располага со средства и со-
фистицирани апарати од ре-
номирани фирми, нуди ком-
плетна и квалитетна услуга, 
за што заслужено го има при-
матот во земјава и поши-
роко.


