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NOVA GORICA: Zdravnik Aleksej Filipov iz Belorusije v Slovenijo po boljše življenje

“V Novi Gorici živim svoje sanje”
leksej Filipov, zdravnik s specializacijo iz manualne medicine, in njegova
žena Evgenija sta se v Slovenijo preselila iz Belorusije zaradi negotovega
gospodarskega položaja. “Namesto da bi razmišljal o svojem delu in
družini, razmišljaš, kako preživeti, privarčevati,” pripoveduje Aleksej. Podjetje
MO-GY, ki ima po vsej Sloveniji pet ordinaciji, med drugim tudi v Novi Gorici,
mu je pred leti ponudilo delo, ki ga ni mogel zavrniti. Bogato kulturno življenje
Minska sta s ženo zamenjala za “vaško”, mirno in čisto Slovenijo, kjer sta si
ustvarila nov dom.

A

Aleksej Filipov se je pred štirimi leti pridružil svojemu očetu, manualnemu terapevtu, ki je v isto podjetje prišel že devet let
pred njim. Ta stroka ga je zelo zanimala,
saj je že od otroštva opazoval očeta Genadija FIlipova, ki je priznan zdravnik,
specialist nevrolog in ortoped. Aleksej je v
Minsku študiral medicino in se specializiral
v kirurgiji, pri 27-ih letih je v Belorusiji že
samostojno operiral. Ker so bile zlasti gospodarske razmere v Belorusiji preveč nepredvidljive, se je odločil slediti očetu.
Kmalu za njim je v Novo Gorico prišla tudi
njegova žena Evgenija s sinom, v Sloveniji
pa se jima je rodila še hčerka.
Tako Aleksej kot njegov oče Genadij Filipov se v slovenskem podjetju ukvarjata z
manualno medicino. Gre za zdravljenje z
rokami. Je nekakšna kombinacija med ortopedijo, nevrologijo in fiziatrijo. “To je
zelo posebna masaža, točkovna, poskušam
najti vzrok bolezni gibalnega sistema. Manualna medicina daje relativno hitre in vi-

dne rezultate. Zdravimo pa večinoma funkcionalne težave,” pojasni Aleksej. “Zelo
pomembno je, da so terapevti obenem tudi
zdravniki, saj je za uspešnost zdravljenja
ključna postavitev natančne diagnoze, le-to
pa lahko postavi le zdravnik z ustrezno
predhodno specializacijo.”

Po stopinjah uspešnega
očeta
Aleksejev oče Genadij Filipov je v Slovenijo prišel leta 2000. V Belorusiji je kot
zdravnik specialist preživljal petčlansko
družino s plačo okoli 30 evrov mesečno. Z
namenom zagotoviti svoji družini boljše
življenje, je izbral Slovenijo, kjer so že bili
njegovi prijatelji, prav tako manualni terapevti, iz Rusije in Belorusije. Podjetje
MO-GY je namreč prvo, ki se je v Sloveniji
začelo ukvarjati s tovrstnim zdravljenjem,
pred 25 leti, in zaposluje številne zdravnike
iz Belorusije. Njegov oče bo tu kmalu

dočakal tudi upokojitev in se verjetno nikoli
ne bo vrnil v domovino. Slovenija je postala njegov dom.

Delo ni služba,
je poslanstvo
V ordinaciji MO-GY Nova Gorica in
Koper, v katerih deluje Aleksej, zdravi
predvsem paciente, ki imajo težave, povezane s hrbtenico. “Delo me zelo veseli,
predvsem osebni kontakt s pacienti, saj si
zanje lahko vzamem dovolj časa. Ne skrbim za naročanje, urejenost ordinacije, delovni čas in podobno. V podjetju je vse
organizirano in teče brez težav,” je zadovoljen Aleksej. “Največ pacientov ima
težave, ki so povezane z obrabnimi spremembami v ledvenem in vratnem delu, posledica prisiljene drže, stresa, poškodb. Na
pregledu ocenim stanje pacienta, pregledam vso medicinsko dokumentacijo in se
na podlagi tega odločim za obliko zdravljenja. Seveda ni mogoče vseh težav odpraviti z manualno medicino, so pa tehnike
zelo učinkovite za vrsto njih in prinašajo
hitre rezultate.” Najbolj pogosta težava pacientov, ki ga obiščejo, je bolečina v križu.
Sledijo bolečine v drugih delih hrbtenice, ki
se širijo v roke ali noge, pa glavoboli,
vrtoglavice in mravljinčenje v različnih delih telesa. Uspešno zdravijo tudi otroško
skoliozo.

Dom je tam,
kjer je družina
“Če si v družini srečen, ti je sicer vseeno,
kje živiš, je pa življenje v Sloveniji naravnost sanjsko. Ljudje so zelo prijazni,
ljubeznivi, radi pomagajo, našli smo dobre
prijatelje,” pravi Aleksej. Posebej poudari,
da smo Slovenci zelo odprti ljudje. So pa

Slovenija mu je všeč in s kolesom rad odkriva njene skrite kotičke.

Aleksej Filipov
med kulturama zanimive razlike. V Belorusiji je na primer navada redno pitje čaja.
“Ko tukaj ponudim čaj, mi rečejo: 'Ne,
nisem bolan,'” v smehu pove Aleksej. “Narava, ki nas obdaja, je naravnost čudovita.
Morda se Slovenci tega ne zavedate, vendar lahko rečem, da živite v enem najlepših
delov sveta,” pristavi.
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