ТУРБУЙТЕСЯ ПРО СЕБЕ ТА СВОЇХ БЛИЗЬКИХ

ЗДОРОВ’Є
СЕРДЦЯ

ЗДОРОВ’Є СЕРДЦЯ
Серце це перший орган який починає
діяти після того, як наше тіло починає
формуватися в животі матері. інші органи
починають формуватися під коло серця
і судинної сістеми.Складається з дуже
міцної групи м’язів, яка діє в нашій
системі кровообігу, забезпечуючи
необхідні пітальні речовини і кисень в
нашому організмі. Серце наше вагою
280-300 грам рівний нашому кулаку,
в середньому б’ється в хвилину 70, в
день 104.000 і в рік 38 мільйонів раз,
качає кров в нашому організмі. Для
здорової і довгого життя потрібно берегти
серце. Що берегти серце потрібно
стежити за здоровим оброзом життя.
СПОСОБИ ПІДТРИМКИ ЗДОРОВ’Я СЕРЦЯ
• Здорове харчування
• Тримайтеся подалі від вживання
жирної їжі, жирного м’яса, смаженої
в маслі їжі, покупної їжі, алкогольних
напоїв та покупних соків.
• Тримайтеся подалі від сигарет і алкоголю
• Тримайте під контролем тиск
• Тримайте під контролем цукровий діабет
• Уникайте інтенсивних видів спорту
• Підтримуйте свою ідеальну вагу
• Робіть тести на серце
• 3 рази на тиждень займайтеся спортом
• Тримайтеся подалі від стресу

ВИБІР СПОСОБУ ЛІКУВАННЯ
• Коронарна артерія -BY PASS
• У працюючому серці - BY PASS
• Заміна та відновлення серцевого клапана
Лікування вродженої вади серця
• Судинні операції
КОРРОНАРНАЯ АРТЕРІЯ- BY PASS
Це найпоширеніша операція на серці.
В результаті оклюзії коронарних
артерій, судин, нова судина додається
у закупорену судину за допомогою
операції шунтування коронарної артерії, і
відкривається новий шлях до кровообігу.
Таким чином серце качає потрібну собі
кров. Операція стеноз лівої головною
коронарної артерії, критичний стеноз
більш ніж верб однієї коронарної артерії,
захворювання коронарної артерії в
слідстві погіршення скорочення серця
і триваючі болю в грудях не дивлячись
на медикаментозну терапію.

У ПРАЦЮЮЧОМУ СЕРЦІ BY PASS
Операція без зупинки серця і підключення
пацієнта до серцево-легеневої помпі.
Зменшуються тільки рух у ділянці
серця,яка досліджується. Тим часом серце
продовжує перекачувати кров як в тіло,
так і в себе і здійснює необхідні функції
для життя. Операція для тих в кого:
Функція скорочення сильно знижена,
серцево легенева непереносимість,
пацієнти з попереднім паралічем
або транзиторної атакою легка
недостатність, ті хто лікувався або
лікується рак, та для людей старше
70 років.
ВІДНОВЛЕННЯ І ЗАМІН
СЕРЦЕВОГО КЛАПАНА
Є два клапана два з ліва і два з права.
Камери серця закриваються і
відкриваються з кожним серцебиттям,
яке точно напрявляются кровотік
всередині. Захворювання клапана
серця виникає в результаті порушення
структури клапана серця не може
функціонувати, хвороба клапанів
розвивається двома шляхами. Звуження
клапана або недостатність. Причини
хвороб клапанів генетичні, похилий
вік, інфекції і т.д. У довгостроковій
перспективі буде потрібно хірургічне
втручання на серцевому клапані,
яке може бути відновлено або
замінено цілим елементом.

ВРОДЖЕНІ ВАДИ СЕРЦЯ
Вроджена вада серця: порушення
розвитку серця в животі матері. З
1000 новонароджених у 8 є серцева
недостатність. Діагноз важкої вродженої
хвороби серця зазвичай ставиться в
дитинстві. Деякі з них діагностуються в
дитинстві і навіть це може бути в зрілому
віці. Причина цього дуже маленька
вроджена аномалія. Щоб поставити
діагноз спочатку оглядає дитячий
кордіолог, робиться фізичне обстеження і
т.д.
ЦІ ОБСТЕЖЕННЯ
• Електрокардіографія (ЕКГ)
• Рентген грудей
• Екокордіографія (ЕКО)
• Fetal Екокардіографія
• Атеріографія
• Тест Efor
• Кардиальная електрофізіологія
• Кадіальная МРТ і СТ

СУДИННІ ОПЕРАЦІЇ
• Операція внутрійньої сонної артерії
• Аневризма (оклюзія або здуття) операція
• Операції на венах ніг
• Операції варикозів і лазерне лікування
• Судинна хірургія для діалізу
• Лікування оклюзії артерій рук
• Лікування ран на ногах
. через цукровий діабет
• Лікування судинних оклюзійних
. ран Лікування варикозних ран
• Розчинення тромбу при оклюзії вен
• Безопераційне лікування
. судинних окклюзий (stent)
ТРАНСПЛАНТАЦІЯ ОРГАНІВ
Трансплантація органів: кращий засіб
лікування недостатності органів. Пацієнт
лікується шляхом заміни пошкоджених
органів живих, мертвих або нових органів.
Крім пересадки серця значна частина
з них може бути виконана від життя
до життя. Дуже багато трансплантацій
печінки, нирок, та кісткового мозку. Всі
хто старше 18 років і психічно здоровий
можуть бути донором органів. Можуть
звертатися для цього у приватні клініки,
державні лікарні та поліклініки.
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