Брой № 1
април - май 2015 г.
Издава
“ДКЦ - 1 В. Търново”
Уважаеми госпожи
и господа,
Уважаеми колеги,
Стартираме нашия
Е-бюлетин
ИнфоЗДРАВЕ
за да Ви представяме
новостите в
лечебното ни заведение,
съвместната ни
работа с нашите
партньори и
достиженията в
медицинската наука и
клиничната практика,
защото вярваме, че
информираността на
пациента е най-прекият
път за спечелване на
взаимно доверие и
постигане на
удовлетворяващи ни
резултати.
Приятно четене!
Д-р Красимир Попов
Управител
на “ДКЦ - 1 В. Търново”

Споделената радост да се наречем
приятели - “Приятели в помощ на Ради”
„ДКЦ – 1 Велико Търново”
ЕООД подкрепи благотворителния концерт „Приятели в
помощ на Ради”, чиято цел бе
да събере средства за лечението на едно смело момче от
Велико Търново. Събитието
се проведе на 27 април, от
18:00 часа, в Летен театър на
Велико Търново.
Милосърдната кауза за болния Ради събра много съмишленици и е почти сигурно, че
през май детето ще може да
замине за лечение в Израел.
След концерта за смелото
момче от продадени билети и
средства в дарохранителницата бяха събрани общо 1545
лева, а от DMS-и от началото
на акцията от края на март и
дарения, сумата вече надхвърля 7000 лева. Междувременно
по сметката на детето продължават да постъпват средства, а
организаторите от сдружение
„С вяра в доброто“ и „Пи Ем
студио“, получиха обаждания
и уверения от десетки соли-

дарни българи, че ще превеждат суми по сметката.
Бизнесмени от региона са
заявили готовност да осигурят средствата, които няма
да достигнат до необходимата сума, за да може момчето
да продължи лечението си.
За четвъртия си по ред
лечебен курс в клиниката в
Израел, Ради се нуждае от
общо 27 хиляди лева. Парите
не се приемат на траншове и
разсрочено.
Концертът „Приятели в

помощ на Ради“ обедини
енергията на граждани,
неправителствения сектор, бизнеса, на ученици
и подрастващи, на медии
и на изпълнители от голямата музикална сцена и
местни таланти. В навечерието на светлите Великденски празници и
дни след разкритията за
злоупотреби във Фонда
за лечение на деца в чужбина, инициативата показа, че продължава на стр. 4 ►

Зависимостта медицина и електричество
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поздрав
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Използването на електричество по подходящ начин в
медицината е отдавна утвърдена практика и обяснява окабеляването на пациентите.
Това важи както за рутинно
ЕКГ /запис на електрическата
активност на сърцето/, апаратурата за образна диагностика
/рентгенова апаратура, апаратура за ултразвукова диагнос-

тика, гама камери, магнитнорезонансна апаратура, друга
медицинска техника за образна диагностика, като термокамери и пр./ и особено
що касае работата на хирургичните специалности с ползване на електронож, и ултразвуков скалпал /акушерство и гинекология, хирургия –
обща, гръдна, детска, орто-

педия и травматология, урология, ушно-носно-гърлени
болести и пр./ Да не забравяме лапароскопската и роботизираната хирургия.
Всичко това помага на
хирурзите да бъдат по прецизни, безопасни и ефективни, с минимални тъкан-

ни травми в практиката си.
Пример от ДКЦ - 1 четете
на стр. 2 ►
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Партньори

Нов апарат - безопасна и безболезнена
алтернатива на конвенционалните
процедури в областта на УНГ
Лечебното ни заведение прилага успешно нови методи за
лечение посредством апарата
CELON ENT. Подробности за
уреда и възможностите му
обясни нашият специалист в
областта на УНГ д-р Енчо Ботев.
Апаратът е новост в електролечението на горните дихателни пътища, заради принципа си
на изработка. Посредством
високата честото на импулса,
които излъчва, довежда до създаването на микроскопични
сраствания в тъканите на лигавиците на горните дихателни
пътища, а това намалява обема
им без да налага оперативна
интервенция. Например, по
този начин се намалява обема
на носната лигавица, което дава
пространствени възможности
за нормално дишане през носа.
Намаляването на обема на мекото небце и мъжеца /увулата/
позволява по-голям обем на
дишане и премахва хъркането,
дължащо се на трептенето.
Увеличението на небните тонзили, като следствие от прекарани чести ангини в миналото,
допълнително стеснява пространствените възможности на
устната кухина и затруднява в
някои случаи дишането. Апаратът позволява да се работи и в
тази насока.
Работата с апарата става под
локална анестезия, което прави

процедурите абсолютно безболезнени за пациента и не се
налага допълнителен болничен или домашен престой.
Като времетраене процедурата е кратка и запазва работоспособността на пациента.
В зависимост от това къде
ще се работи с апарата оториноларингологът избира измежду два накрайника – апликатор за меко небце /за
лечение на хъркането/ и апликатор за намаляване на
носни конхи. Апликаторите
са индивидуални /скъп консуматив/, т.е. всеки пациент
заплаща стойността му, като
част от крайната цена за дадената интервенция. Така при
работа с конкретен апликатор
се формира крайна немалка
цена, но веднъж закупен той
остава притежание на пациента и се използва при нужда
от повторна и всяка следваща
манипулация.
Хъркането носи значими
негативни последици за здравето на хората. То е проблем
и за партньора на хъркащия.
Намалява процента на насищане на кръвта с кислород и
създава предпоставки за инфаркти и инсулти.
Новият апарат би могъл да
предостави алтернатива на
тонзилектомията /оперативно
отстраняване на сливиците /
по преценка на специалист

преди

след
УНГ, показана на снимките.
При всеки конкретен случай
обаче е необходим преглед
при специалист с поставяне
на диагноза - анамнеза и
обективно състояние на болния, при нужда образна диагностика и лабораторни изследвания и едва след това
преценка за възможно лечение с апарата CELON ENT.
За допълнителна информация и връзка с д-р Енчо Ботев
чрез тел. 062/ 660 202

Има връзка между тютюнопушенето и хъркането
Пушачите се оказват попредразположени към проблема хъркане, както преболедувалите бронхит няколко пъти
/хронифициране на болестта/ и
затлъстелите. Това показват
данните от няколко независими едно от друго медицински
проучвания в страните от
Скандинавския полуостров.
От 20 до 24 на сто от активните пушачи се оказват със
смущаващо хъркане поне в
три нощи от седмицата. Такива ядове имат само 13 на сто от
хората, които никога не са

запалвали цигара. Не е достатъчно да си “бивш” пушач, за
да не хъркаш, защото неприятната музика нощем си остава проблем за почти една пета
от отказалите вече цигарите.
Установено било, че хора
изложени всеки ден на пасивно пушене хъркат по-често
от тези които нямат досег с
цигарен дим – съответно
19.8% спрямо 13.3%.
За финал било доказано,
че за хъркането “вината”
при тютюнопушенето се
определя на 17 %, затлъстя-

ването се нарежда с 4.3%
при БМС над 30, а пасивното пушене - 2.2%.
Няма универсален лек за
хъркането и затова в света
са патентовани над 300
продукта за лечение на
хъркането. Повечето от тях
разчитат на това да възпрат
спането по гръб, което
усилва хъркането. Други са
създадени така, че да предизвикат репозиция на
долната челюст напред или
да разширят носовите проходи. Последното постига
и апарата CELON ENT.

Депресия след тежък съдов инцидент
Депресията е често срещано психично разстройство,
характеризиращо се с тъга,
загуба на интерес или удоволствия, чувство на вина
или ниско самоуважение,
нарушен сън или апетит,
чувство на умора, и лоша
концентрация.
Депресията може да бъде
дълготрайна или повтаряща
се и значително да влоши
способността на индивида да
функционира по време на
работа или да се справя в
ежедневието си. В своята
най-тежка форма, депресията може да доведе до самоубийство. Все пак това заболяване може да бъде надеждно диагностицирано и леку-

вано от специалист в областта
на психиатрията.
Депресия често покосява
болни прекарали мозъчносъдов или сърдечно-съдов
инцидент. Доказано е, че ако
болестното състояние засегне
пациент на третия месец след
инсулта, колерира с повишена
смъртност, инвалидизация,
тревожност и понижено качество на живот. Де факто
инсултът не просто уврежда
мозъка, а еволюира с множество съпътстващи усложнения
и нарушения.
Депресията обаче е много
по-честа при пациенти с хронични заболявания. Тя влошава прогнозата и при болни с
исхемична болест на сърцето

/ИБС/. Затова пациентите с
висока вероятност за депресия
трябва своевременно да бъдат
насочвани за оценка и лечение
при специалист по психични
заболявания.
Невролозите и кардиолозите трябва сами да отчитат риска за депресия при техните
болни и да търсят съдействие
от колега психиатър. Тогава
може да се постигне адекватно и навременно лечение с
антидепресанти, когнитивна
поведенческа терапия, физически упражнения и рехабилитация. Изготвянето на подходяща програма се съобразява
с индивидуалните особености и
способности на всеки конкретен
пациенти.

Скрининг и превенция на рака на маточната шийка
Инфекцията с HPV е абсолютно необходимо условие за
развитие на рак на маточната
шийка - третото най-често
злокачествено заболяване при
жените и водеща причина за
смърт поради онкологична
патология в развития свят.

Въпреки това в последните години честотата му
намалява поради съществуващите програми за
скрининг /обхваща жени
от 30 до 65 години/ и въведените в клиничната
практика HPV ваксини. Доказано е генетичното предразположение към този вид карцином, т.е. жените чийто близки

са прекарали болестта имат два
пъти по-висок риск за рак на
шийката на матката.
С редки изключения, цервикалният карцином възниква на основата на генитална
инфекция с HPV, която е
доказан канцерогенен фактор. Най-честата находка
при жени с такъв карцином е
патологичен резултат от Рар
тест. Той е и същността на
скрининга. Започва от възрастта 21 години и до 29-та
година на жената следва да
се прави /т.нар. цитонамазка/
на всеки три години. След
тази възраст е добре да се
включва в задължителния
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ежегоден АГ-преглед на
жената.
Прогнозата на пациентки с доказан рак на маточната шийка зависи от стадия на заболяването. Найобщо, петгодишната преживяемост е както следва:
първи стадии - над 90%,
втори стадий– между 60 и
80 %, трети стадий - около
50% и четвърти стадий под 30 %.
Терапията на цервикалния карцином варира според стадия на болестта,
като включва хирургична
намеса, лъчетерапия, химеотерапия.

Д-р Красимир Чернев
завършва медицина в София
през 1978 г., а специалност по
психиатрия добива 1984 г.

Д-р Магдалена Джикова
завършва медицина в Плевен
през 1986 г., а специалност по
акушерство и гинекология
добива 1995 г. в София.

Празничният прием на алкохол разболява сърцето
Празници и алкохол - holiday heart syndrome/ синдром на
празничното сърце най-често
се описва като остро настъпили ритъмни и/или проводни
нарушения, свързани с висок
прием на алкохол при хора без
данни за сърдечно заболяване,
т.е. при здрави хора. Същия
ефект оказва се може да има и
използването на марихуана.
В повечето случаи, тази
симптоматиката отзвучава
бързо и спонтанно, като в
голям процент от случаите не
изисква специфична антиаритмична терапия. Че алкохолът може да навреди на сърце-

то не е новина, защото е известно, че повишава секрецията на
адреналин и норадреналин,
повишава нивата на свободните мастни киселини и симпатиковия тонус, директно намалява натриевия ток и влияе на
вътреклетъчното рН. Проучване показват, че алкохолът
е причина за 35 на сто от
случаите на новопоявило се
предсърдно мъждене /ПМ/
при пациенти до 65годишна възраст.
ПM е най-честото ритъмно нарушение, свързано с
консумация на алкохол.
Ако продължи над 24-48

часа обаче следва задължително да се търси специализирана помощ от кардиолог. За диагностика са достатъчни ЕКГ и ехокордиография. За антиаритмична
терапия специалист ще изпише медикаменти, включващи най-често бетаблокери, блокери на калциевите канали и сърдечни
гликозиди.
Смята се обаче, че редов-

ният прием на минимални
количества алкохол не
може да предизвика аритмии. Иначе казано важи
“правилото за дозата”.

Д-р Петьо Аврамчев
завършва медицина в Плевен
през 1987 г. Специалност по
вътрешни болести добива
1993 г. в София, а през 1999 г. и
кардиология.

“ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!” – “ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!”
с радост отправяме великденския поздрав
и пожелаваме здраве, лично щастие, семейно благополучие
професионални успехи и късмет!
Весел Гергьовден! Честити да са всички именници!
“ДКЦ - 1 Велико Търново”

има сключен договор с
РЗОК по 19
специалности,
както и по пакет образна
диагностика, клинична
лаборатория и
физиотерапия и
рехабилитация.

062/ 621 960

Facebook

5000 Велико Търново
Ул. Марно поле № 21
/Градска поликлиника/
Управител:
д-р Красимир Попов
dkc_vt@abv.bg

www.dcc-vt.com

062/ 660 202

Споделената радост да се наречем приятели...
от на стр. 1 ►

дарителството в България
има смисъл и стойност, и една
благородна кауза може да
обединява всички.
След широка медийна кампания за Ради, който страда от
мускулна дистрофия, след
репортажи и подкрепа от предаването „Господари на ефира“, бяха осигурени средства
за три курса на лечение на
момчето, благодарение на
които се подобри двигателната му активност и то може
частично да се обслужва само.
За това подобрение свидетелства след преглед и неврологът в “ДКЦ - 1 Велико Търново” д-р Тодорка Стоянова Петрова.
Репортерът на Господарите
от Велико Търново Димитър
Върбанов също увлече за
каузата свои приятели и съмишленици. Заедно с горнооряховското сдружение „С
вяра в доброто“ за много кратко време те организираха концерт. В него участие взеха
изпълнители от различни стилове и жанрове като звездата
на Пайнер Галин, младият
Тихомир Митов от „Гласът на
България“, школата за национални таланти „Нова музика“
от Горна Оряховица с ръководител Аделина Колева, нашумялата поп изпълнителка Софи Бард, поп изпълнителката
Бриана, както и талантливите
момичета, носителки на многобройни награди Християна
Стайкова, Мариета Върбанова
и Мая Стефанова от вокално
студио „Елита“, с вокален

педагог Петя Василева. Нашумелият участник в “Биг
Брадър” Пламен Богданов и
„лудият репортер“ Дани Петканов от „Часът на Милен
Цветков“ също пристигнаха
от София специално за концерта. Изпълнителите приеха
каузата присърце и се включиха без хонорари и никакви
средства за разходи по изявите си. Водещите Кремена и
Антоан, както и младият фотограф Георги Петков доброволно взеха участие в проявата. Сцената и озвучаването
бяха осигурени безплатно от
парти агенция „Крейзи тайм“,
както и охраната от фирма
„Пауър Секюрити грууп“ от
Велико Търново, нотаруис
Дешка Рачевец прие да се
включи в събитието също
безвъзмездно. Проявата подкрепиха финансово ДКЦ IВелико Търново, Радио Резонанс и Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА). Община Велико
Търново осигури сцената на
Летния театър без наем.
Концертът започна с едноминутно мълчание в памет на
16-годишната Деси Ганева,
доброволец на сдружението
„С вяра в доброто“, която
стана нелепа жертва ден на
жестоко убийство от ревност.
До последния си дъх Деси
помагаше за организирането
на концерта и дори щеше да
събира входната такса за
него.
Концертът уважи и председателят на местния парламент
във Велико Търново Венцис-

лав Спирдонов, които припомни, че Христос е можел да изцелява болните.
„Ние не можем да сторим
това, но можем да пуснем
DMS за Ради на номер 17
777”, призова той.
Банковата сметка:
ЦКБ АД клон В. Търново
BIC: CECBBGSF
IBAN: BG61 CECB 9790
40B7 4326 00
Радослав
Борисов Борисов

