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Топлиот збор и 
професионалната 
подготвеност на 
д-р Славица се лек за  
сите на кои им е потребна 
нејзина помош.

Д-р Славица Костоска-
Пешевска потекнува од 
Охрид. По дипломирањето 
на Медицинскиот 
факултет во Скопје, 
осум години работи во 
приватна ординација во 
родното место, а потоа 
доаѓа во главниот град и 
продолжува да се 
занимава со оваа хумана 
професија.
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ННа 9 август, на големиот право-
славен празник Свети Панте леј-
мон, во Општина Петровец све-

чено беше отворена приватната здрав-
ствена установа, посветена на спомнатиот 
великомаченик и целебник - Панте-
лејмон. Желбата да им се помогне на 
луѓето и големата љубов кон про фе-
сијата беа мотив д-р Славица Костоска-
Пешевска својата имагинација да ја 
претвори во реалност - несекојдневна 
ординација од која зрачат топлина и 
пријатност. 

Но, и покрај преубавиот ентериер, 
ординацијата не би ја имала про фе сио-
налната функција доколку во неа ја 
нема и потребната апаратура, односно 
таа е опремена со најсовремена апа-
ратура, со што се овозможуваат брзо 
дијагностицирање, анализа, третман 
и лекување.  

Покрај вработената медицинска еки-
па, која врши редовни услуги за па ци-
ентите, д-р Славица има воспоставено 
постојана соработка со голем број док-
тори, специјалисти, професори од раз-
ни области на медицината, за да се 
овозможуваат најразлични прегледи, 
консултации, интервенции, дијагнос ти-
цирања и други услуги, а сè во интерес на 
пациентот од било која возраст.

Како што истакна д-р Славица, ор-
динацијата "Св. вмч и целебник Пан те-
лејмон" нуди многу услуги, од општи 
прегледи, консултации, третман и дијаг-
ностицирање, ЕХО дијагностика на сите 
абдоменални органи, ЕХО на дојка и 
тироидна жлезда, со можност за дава-
ње резултати во печатена форма и на 

ЦД, без надоместок од матичните па-
циенти. Се работи со дванаесетканално 
ЕКГ, со можност за следење на работата 
на срцето подолго време (со специјален 
софтер за таа намена) и давање ре-
зултати, исто така, без надоместок од 
матичните пациенти. Потоа, комплетна 
лабораторија со сини картони, како и 
сложени анализи од широк спектар, 
приватно, по даден ценовник, ампу лар-
на и инфуозна терапија, инхалации, ин-
фрацрвено зрачење со солукс ламба, 
ушни прегледи со отоскоп, испирање и 
мали интервенции, моментно испи ту-
вање на шеќер во крв, триглицериди и 
холестерол, достава на лекови од ор-
динацијата за матичните пациенти, кои 
тие не се во можност да ги набават, 
домашни посети, советувања, интер-
венции и итна помош по потреба за 
најразлична возраст на пациентите.

"Го избрав Свети Пантелејмон затоа 
што и тој бил од плејадата на светци кои 
биле лекари-исцелители, како Козма, 
Дамјан, Наум Охридски, кои  преку све-

Ординацијата беше ос-
ветена на денот на праз-
никот Свети Пантелејмон. 
Свечениот чин го направи 
Неговото високо прео свеш-
тенство, митрополитот по-
вардарски, г. Агатангел, за-
едно со јеромонахот отец 
Вартоломеј од манастирот 
"Сите Светии" и јеро мо на-
хот отец Јосиф од манас-
тирот "Свети Јован Би-
горски".

СРЦЕ И ДУША ОТ   ВОРЕНИ ЗА СИТЕ НА КОИ СРЦЕ И ДУША ОТ 
ИМ Е ПОТРЕБН   А ДОКТОРСКА ПОМОШИМ Е ПОТРЕБН 
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тиот дух, преку Божја помош, покрај тоа 
што физички лекувале, имале моќ и да 
исцелуваат. И како верник и како љу-
бител на сите тие светци, кои несебично 
се дале за луѓето, одлучив токму овој 
светител да го изберам како заштитник, 
патрон на ординацијата. 

Инаку, од мала се гледав во оваа про-
фесија и одев кон таа насока. Желба ми 
беше еден ден да станам докторка и 
несебично да им помагам на луѓето, кои 
ќе побараат помош од мене. Засега сум 
општ доктор, но оставам простор и за 
специјализација иако сè уште се дво-
умам за областа, педијатрија, интерна 
медицина или, пак, офтамологија. Но, 
за тоа потоа. 

Поради оддалеченоста од центарот 
на градот, на луѓето кои живеат во Опш-

тина Петровец сакам да им овозможам 
колку што е можно повеќе докторски 
услуги. Поради тоа, ординацијата ја оп-
ремив со соодветна апаратура, со која 
на пациентот можам да му дадам пр-
 вична превенција и да поставам дијаг-
ноза. ЕХО прегледите и ЕКГ ќе бидат 
бесплатни за моите пациенти. Со првич-
ното гледање на пациентот веднаш ќе 
знам каде да го упатам, кај кој специ-
јалист и на тој начин ќе го 'поштедам' од 
талкање по медицинските установи. 
Исто така, цел ми е превентивно да се 
делува и да им се создаде навика кај 
пациентите два пати годишно да прават 
скрининг на организмот, затоа што во 
денешно време сè што е навреме от-
криено, со рана дијагноза, и лекувањето 
е многу поуспешно", вели д-р Славица. 

За тоа каков однос воспоставува со 
пациентот д-р Славица објаснува дека 
нејзиниот првичен пристап не е чисто 
на релација доктор-пациент, туку чове-
кот го гледа како пријател, со кој прво 
треба да поразговара, а потоа врз ос-
нова на тој разговор пациентот да си ја 
отвори душата и да каже што го мачи. 
На тој начин всушност, според неа, се 
доаѓа до половина дијагноза, а потоа сле-
дува докторскиот преглед, по што ќе се 
утврдува неговата здравствена состојба. 

Ординацијата е отворена за сите 
луѓе на кои им е потребна докторска 
помош, без разлика дали се од Општина 
Петровец или, пак, живеат некаде на 
друго место. Д-р Славица отворено кажа 
дека, пред сè, од хумана гледна точка и 
од докторска етика секој човек ќе биде 
прифатен и примен и ќе му биде дадена 
медицинска помош. 

"Д-р Славица е ис-
клучително продухо-
вена личност, која со 
својот искрен, топол 
збор ги лекува па ци-
ентите. Нејзината бес-
крајна љубов кон лу-
ѓето, големата трпе-
ливост и сочувству-
вањето со проб леми-
те на пациентите ја 
прават исклучителна 
личност. Нејзините 
зборови исцелуваат, 

лекуваат, влеваат бес крајна доверба. Позитивната енергија која ја 
поседува, даровно им ја дели на сите кои й се обраќаат за помош. 
Таа умее да препознае и да ѕирне длабоко во душата на пациентите, 
да го детектира ду шевниот проблем и трпеливо да го третира. Си 
заминуваат рас то варени, охрабрени, закрепнати. Нескриената искре-
на, длабока вера со која д-р Славица ја продуховува својата личност 
е достојна за почит. Лекува со многу верба во исцеление на луѓето, 
како што лекуваа и светите лекари Пантелејмон, Козма, Дамјан, Наум 
Охрид ски и цела плејада светители. Всушност, името на ор дина-
 цијата е заштитен патрон на сите кои влегуваат во неа. Внат решната 
есте тика, која во изобилство ја поседува д-р Славица, е прелеана 
во разнобојниот, разигран ентериер на ординацијата. Чувството на 
страв од белите докторски ѕидови и бои исчезнува поради овдеш-
ните ведри, топли бои, кои го отсликуваат внатреш ниот свет на 
нашата докторка. А тој е богат со топлина, длабока надеж за исце-
ленија и пример за вистинска практична христијанска, православна 
вера", вели една од првите пациенти, Виолета Мартиновска. 

СРЦЕ И ДУША ОТ   ВОРЕНИ ЗА СИТЕ НА КОИ ВОРЕНИ ЗА СИТЕ НА КОИ 
ИМ Е ПОТРЕБН   А ДОКТОРСКА ПОМОША ДОКТОРСКА ПОМОШ

О РД И Н А Ц И Ј А  " С В .  П А Н Т Е Л Е Ј М О      Н "  Н А  Д - Р  С Л А В И Ц А  К О С ТО С К А - П Е Ш Е В С К А Н "  Н А  Д - Р  С Л А В И Ц А  К О С ТО С К А - П Е Ш Е В С К А


