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COVID-19 - тест за 
здравето на нацията
Вече цял месец светът живее 
по нов начин. Ограничени 
са социалните контакти, 
хората са си по къщите в 
опит да се разминат със 
заразата от COVID-19 
и всички заедно да спрем 
пандемията. Няма ги 
здравословните разходки 
из паркове и градини, в 
следващите месеци ще 
ни липсват планината, 
басейните, а много 
вероятно - и морето. Няма 
я шопинг терапията по 
молове и аутлет центрове. 
Вместо това стоим ден 
и нощ по домовете си, 
вторачени в телевизора, 
компютъра или смартфона. 
А с липсата на достатъчно 
движение в добавка 
комбинацията е доста 
нездравословна.

Днес имаме нова доминанта, но 
лекарите продължават да се борят и 
със стандартните заболявания - он-

кологични, сърдечносъдови и инфек-
циозни, които макар да не са панде-
мични, застрашават живота на много 
повече хора в България от коронави-
руса. Така COVID-19 се оказва тест за 
здравето на цялата нация - физическо, 
психическо, институционално, финан-
сово и т.н. Засега се справяме мъдро 
и добре, което не се случва в далеч 
по-развити страни, които иначе по-
стоянно даваме за пример.  

Какво е важно да правим в 
следващите седмици? 

Това, което правим и днес - по въз-
можност да стоим вкъщи и да огра-
ничим изцяло социалните контакти. 
И да спазваме всички хигиенни норми. 
Властите у нас предприеха бързи и 
този път адекватни мерки за недо-
пускането на голяма епидемия. Не 
трябва обаче да се успокояваме, за-
щото общият успех в битката с ви-
руса зависи от личната ни дисциплина 
и отговорност. 

Какво е COVID-19? 
Коронавирусите са голямо семей-

ство от вируси, които причиняват 
заболявания, вариращи от обикнове-
на настинка до по-тежки заболявания. 
Новият коронавирус (COVID-19) е нов 

щам на коронавирус, който не е иден-
тифициран по-рано при хора.

Разпространява се чрез капчици от 
кашлица и кихане. Можете да получи-
те инфекцията чрез близък контакт с 
човек, който има симптоми от вируса 
(предимно кашлица). Симптомите са: 
треска, кашлица, затруднено дишане, 
болка в мускулите, умора.

Какво да правите, ако се 
разболеете?

Ако сте били в засегнат район с 
риск за експозиция от COVID-19 и в 
рамките на 14 дни внезапно развиете 
кашлица, треска или задух:

Останете си вкъщи, ако имате 
симптоми. Веднага се обадете на 
здравния номер на страната, в която 
сте, за съвет; не забравяйте да спо-
менете, че сте били в район с преда-
ване на заболяването. 

Номер за България, на който да се 
обадите, ако имате съмнения за ко-
ронавирус: 02 807 87 57.

Обадете се предварително, ако 
трябва да посетите вашия лекар или 
спешна помощ, и посочете история-
та на пътуването си, преди лично да 
потърсите медицинска помощ.
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Инициативата обедини граждани и институции и за 1 
година дарителската кампания „Най-доброто за нашите 
деца и онкоболни“ събра над 120 хил. лева

УМБАЛ „Свети Георги“ планира изграждане 
на нов детски и онкохематологичен комплекс

Нов педиатричен и онко-хе-
матологичен комплекс пла-
нира да изгради УМБАЛ 
„Свети Георги“. 

В него от настоящите си сгради ще 
се преместят Клиниката по педиатрия 
заедно с Детско спешно отделение, 
Клиниката по медицинска онкология и 
Клиниката по клинична хематология. В 
подкрепа на този амбициозен проект 
ръководството на лечебното заве-
дение стартира през декември 2018 г. 
дарителската кампания „Най-добро-
то за нашите деца и онкоболни“. 

За една година инициативата съ-
бра 125 905 лв. Този успех бе предста-
вен и на първото за годината заседа-
ние на Комисията по здравеопазване в 
Народното събрание. 

Дарителската кампания „Най-добро-
то за нашите деца и онкоболни“ обедини 
пловдивчани и жители на съседни общи-
ни и през 2019 г. бяха организирани 

множество инициативи за на-
биране на средства – концерти, 
театрални постановки, базари, 
киноложки изложби, лични дарения 
от служители на пловдивски фир-
ми, от рожденици и младоженци, 
които вместо подаръци са поже-
лали гостите им да дарят в полза 
на кампанията. 

На същия принцип и сумите за бу-
кети в първия учебен ден на учебната 
2019/2020 година в голяма част от пло-
вдивските училища също бяха дарени. 
Така образователните институции 
се оказаха един от най-големите да-

рители – близо 17 хил. лева. В 
навечерието на Рождество 

Христово Негово Ви-
сокопреосвещенство 

Митрополит Николай 
обяви дарението на 
Пловдивска митропо-

лия в размер на 20 хил. 
лева за изграждането 
на новия комплекс. 

Един от основните доброволни 
двигатели на активностите е Велис-
лава Костадинова, собственик на те-
рапевтичното куче Мон, превърнало 
се и в лице на кампанията. Благодаре-
ние на тях районните кметства на 
Пловдив, училища в целия град, Общи-
на Първомай и различни организации 
проведоха множество събития за на-
биране на средства. 

Очакванията на организацион-
ния комитет и на ръководството на 
болницата са и през настоящата го-
дина кампанията „Най-доброто за на-
шите деца“ да продължи да вдъхновя-
ва хора и институции да помагат. За 
да се осъществи този мащабен про-
ект, екипът ще разчита и на финанси-
ране от държавата.

Клиниката по педиатрия е основана 
през 1945 г. Тя е най-голямата единна 
педиатрична клиника и единствено-
то педиатрично лечебно заведение в 

Южна България с пълен набор специал-
ности. Денонощно осигурява републи-
кански консултанти по педиатрия и 
профилни специалности, както и кон-
султации по детска кардиология и ехо-
кардиография. През миналата година в 
нея са хоспитализирани 6236 деца от 
21 от всички 28 области на страната, 
като най-много са от Южен Центра-
лен район. 

Дейността на клиниките по меди-
цинска онкология и клинична хематоло-
гия е свързана с дейността на Отде-
лението по детска онкохематология 
на Клиниката по педиатрия и затова 
те трябва да се преместят заедно с 
нея в бъдещия лечебно-диагностичен 
комплекс, който е предвидено да бъде 
построен в непосредствена близост 
до основния корпус на Хирургичния 
блок на УМБАЛ „Свети Георги“ на бул. 
„Пещерско шосе“ №66. 
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Д-р Янева- 
специалистът, който  
не спира да се учи
В кабинета си прилага всички 
новости в естетичната медицина 
и практическата дерматология

Още в самото начало на 2020 г. тя 
бе на два hans-on тренинга на лифтинг 
конците Aptos при един от най-до-
брите тренери на Аптос - д-р Олга 
Жукова. В края на януари бе делегат 
на IMCAS Paris, който е сред най-прес-
тижните конгреси за естетика и дер-
матология.

2019 г. бе доста динамична за нея. 
бе на 2019-hands-on training за конци-
те Aptos с един от най-добрите тре-
нери на тези конци Dr. OlgaZhukova, 
през март бе на експертен ден на 
Mеrz Aesthetics-филърите Belotero и 
Radiesse в Бейрут. Също на тренинг 
за новия Viscoderm Hydro booster и 
ProfiloIBSA, с които работи от око-
ло 7 години. В началото на април се 
проведе АMWC Monaco - най-големи-
ят естетичен световен конгрес, а 
д-р Янева успя да бъде и там, както 
и на Световния дерматологичен кон-
грес в Милано - 24th World congress of 
dermatology - Milan2019 през юни. По-
сетила е и завода на IBSA в Неапол 

за прозводство на уникалните про-
дукти за биоревитализация - Profilo, 
Hydrobooster и филърите - Aliaxin. Ав-
густ започна с презентацията и обу-
чението за новия филър на Juvederm 
– Volux - за оформяне на брадичка и 
лицев контур. Специалистът преми-
на няколко тренинга - dr. Tapan Patel, 
dr. Denkova dermatology, D. Mauricio de 
Maio. Изключително преживяване бе 
майсторският клас за напреднали ин-
жектори в Малмьо, Швеция в края на 
септември, където на живо се вклю-
чи създателят на MDcodes. Там имала 
честта да гледа на живо Dr.Mauricio 
de Maio - авторът на MDCodes, Dyna 
Codes, Next Human. Д-р Яневя бе из-
брана в групата на най-добрите ин-
жектори на Allergan за България, в коя-
то са едва 7 дерматолози. 

На DYNA Codes - Mauricio de Maio, 
д-р Янева бе сред седемте избрани ле-
кари от България. А през откомври бе 
на EADV Madrid - Европейски конгрес 
по дерматология и венерология. Два 

тренинга за продуктите на Teosyal.
В кабинета си д-р Янева предлага и 

процедури със съвременен Alma lasers 
XL Pro - с диоден лазер за епилация, 
премахва татуировки, капиляри, гъ-
бички по ноктите, и лифтинг на лице-
то с Clear lift.

В кабинета, посещаван от пациен-
ти от цялата страната, се извърш-
ват прегледи и лечение на деца и въз-
растни със заболявания на кожата, 
ноктите, косата, екземи, псориазис, 
акне, розацея, себорея, различни инфе-
ции на кожата и лигавиците, алергии, 
алопеции и други видове косопад, гъ-
бични заболявания на кожа, нокти, ли-
гавици, вирусни заболявания – херпеси, 
полово предавани инфекции и др.

Кабинетът работи с НЗОК. Сред 
пациентите в него са хора от София, 
Пловдив, Казанлък, Сливен, СтараЗа-
гора, Варна, Хасково, Свиленград, Хар-
манли и др. 

Никога не спирай 
да се учиш! 
Това е мотото, с което започна и новата 
година д-р Виолета Янева – дерматовенеролог, 
специалист по естетична медицина и 
практическа дерматология. Съвсем не са 
случайни многото доволни пациенти, тъй като 
специалистът участва в редица обучения, 
тренинги и майсторски класове, за да може 
да предложи най-новото в областта на 
естетичната медицина и като техника,  
и като умения, и като материали.



Минералната вода  
помага на организма  
да се справи с трудностите
 Все повече хора пият минерална вода през по-
следните години.  Според специалистите тя  
има най-силно въздействие върху живия орга-
низъм, когато се пие сутрин, на гладно. Най-по-
лезна за организма е, ако се поема направо от 
извора. Подходящо е минералната вода да се 
пие около 30 минути преди хранене. Идеалната 
ѝ температура в момента на поглъщане е 38°C, 
защото се резорбира най-добре от организма. 
Пийте бавно, на малки глътки, като я задържате 
в устата, по възможност под езика, за няколко 
секунди. Там лигавицата е богато кръвоснабдена 
и е изградена от тъкан, която има свойството 
„обратна реабсорбция”. Така усвояването на во-
дата става по-добре и минералните вещества 
се всмукват и попадат директно в тъканното 
кръвно русло. Това се отнася особено за води с 
по-ниска от споменатата температура.

Количеството и видът на водата, която човек трябва 
да пие, са строго индивидуални. Те зависят от общото 
състояние на организма, минерализацията на водата, 
физическото и психическото състояние и натоварването 
на организма.

Средното дневно количество е около 1,5 л. То може да 
варира между 600 мл и 2,5 л в зависимост от нуждите, като 
при спортисти може да достигне до над 5 л на ден. Добре е 
да я разпределите на няколко приема по 250 мл равномерно 
през целия ден.

Съществуват и така наречените „водни удари”, 
когато човек може да изпие наведнъж до 1-1,5 л, но те не са 
препоръчителни и натоварват организма.

Както е известно, слабоминерализираната вода, каквато 
е 70% от водата в България, няма вредно въздействие 
върху нормалния човешки организъм и може да се пие дълго 
време, без нужда да се сменя или редува с друга.

Редовното и умерено приемане на естествено алкална 
минерална вода е най-добрият природен начин да се 
регулира pH на кръвта при екстремни физически усилия, 
при които се отделят голямо количество лактат и други 
вредни метаболитни вещества. 
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Силният имунитет е най-доброто оръжие
С каква храна да го укрепим

Храните, които 
присъстват в менюто 
ни, оказват влияние 
върху имунната ни 
система. Ако се храним 
здравословно, можем да 
увеличим шансовете си 
за силен имунитет, а 
ако не внимаваме какво 
ядем  - можем да увеличим 
риска да боледуваме 
често. Ето осемте топ 
храни за подсилване на 
имунитета: 

Чесън
Чесънът е епигенетичен модифи-

катор и влияе върху гените ни чрез 
модификации в хистоните. Той съдър-
жа серни съединения, на които се дъл-
жи и специфичната му миризма и вкус. 
Тези съединения увеличават нивата 
на ацетилация на хистоновите бел-
тъци в организма, като по този начин 
активират гените, потискащи обра-
зуването на тумори. 

Редовното консумиране на чесън е 
доказано ефективна превенция както 
на настинки, така и на ракови заболя-
вания.

Алицинът е друга съставка, на коя-
то чесънът дължи заслужената слава 
на имуностимулант. Алицинът ак-
тивира белите кръвни телца да уни-
щожат всякакви вируси и бактериал-
ни инфекции. Доказано е, че чесънът 
унищожава с почти 100%-ова ефек-
тивност човешкия риновирус, който 
причинява настинки, грип и респира-
торни заболявания.

За да се възползвате от всички ле-
чебни свойства на чесъна, препоръчи-
телно е да го консумирате суров.

Куркума 
Куркумата е сред храните с 

най-силните антиоксидантни и про-
тивовъзпалителни свойства. Курку-
мин е активн ата съставка в златис-
тата подправка, която ни предпазва 
от възпаления, вируси, гъбични инфек-
ции и ракови заболявания.

Възпаленията са причина за голя-
ма част от хроничните заболявания, 
които разрушават здравето ни, така 
че не се колебайте, а включете курку-
мата в менюто си, за да се предпази-

те. Тя се усвоява много по-добре от 
организма, когато е в комбинация с че-
рен пипер.

Канела
Канелата е сладкият вариант на 

куркумата по сила на действие сре-
щу вирусите. Ароматната подправка 
не само подсилва имунитета - тя се 
бори с патогените, които причиня-
ват болести.

Както куркумата, така и канелата 
е епигенетичен модификатор, който 
повлиява на гените ни по двата въз-
можни начина, потискайки експресия-
та на възпалителните гени.

Можем лесно да включим канелата 
в ежедневното си меню - да я добавя-
ме към кафето или чая; да я поръсваме 
върху закуската си от овесени ядки; да 
включваме към месно ястие. Експери-
ментирайте и си осигурете аромат-
на защита срещу грипове и настинки.

Цитруси 
Всеизвестен факт е, че цитрусо-

вите плодове са изключително бога-

ти на витамин C. Този витамин е жиз-
неноважен за справяне с инфекциите, 
защото увеличава производството 
на белите кръвни телца в организма. 
Тялото не може да произвежда или да 
съхранява този витамин и е важно да 
си го набавяме ежедневно. 

Броколи 
Броколите са изключително бо-

гати на антиоксиданти и витамини, 
но най-ценната им съставка е сулфо-
рафанът. От всички кръстоцветни 
зеленчуци точно те съдържат ценния 

цулфорафан в най-голямо количество. 
А какво прави сулфорафана толко-
ва ценен? Това, че именно те и само 
те активират белите кръвни телца 
(лимфоцитите). А лимфоцитите са 
основните “борци” с гриповете и на-
стинките.

За да запазите всички ценни веще-
ства в броколите, приготвяйте ги на 
пара за кратко време (2-4 минути). 

Джинджифил 
Джинджифилът е чудесна съставка 

за засилване на имунната ни система 
поради противовъзпалителни и ан-
тимикробни свойства. Добавяйте го 
към чая или комбинирайте с мед.

Изброените храни е важно да при-
състват в менюто ни колкото е въз-
можно по-често и особено в случаите 
на възпаление в организма. Неправил-
ното хранене може да удължи възпа-
лителния отговор на организма и да 
намали възможността за поправка 
на увредената тъкан. Правилното 
хранене и балансираният храните-
лен режим, от друга страна, са клю-
чът към доброто здраве.  
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Погрижи се за здравето си



Как да живеем зад четири 
стени, без да психясаме 

За пръв път в новата си история 
българите живеят в ситуация на то-
тален катаклизъм. Животът ни е из-
цяло променен, дългосрочните плано-
ве не са на мода, суетата също. На 
три поредни поколения подобно нещо 
до момента не се бе случвало. 

След въвеждането на строги 
ограничения за движение и голяма со-
циална изолация  за борба с епидемия-
та от коронавирус, а вие трябва да 
стоите между четири стени, гледай-
ки със завист от прозореца към кот-
ката се прот яга на моравата. Пси-
холозите са на мнение, че можем да се 
справим, без да психясаме.

Има редица прости хитрини, кои-
то могат да помогнат за облекча-
ване на натиска и запазване на спо-
койствието през целия период на 
ограничения.

Приемане на ситуацията
Отказът (дори временно) от сво-

бодата не е лесен. „Минаваме през 
всички етапи: отричане, гняв, депре-
сия и накрая приемане.

Първите етапи са бързи, но послед-
ващите отнемат повече време. „Ва-
жно е да останете фокусирани върху 
настоящето, да живеете всеки ден и 
да не си представяте най-лошото“, 
казва Селин Тран, психиатър и психо-
терапевт. Между другото, това е 
една от задачите на медитацията, 
която тя препоръчва да правите поне 
няколко минути на ден в тиха стая, за 
да „дишате и да овладеете емоции-
те“.

Рутинно въведение
Ако живеете сами или без дете, 

има изкушение да спите по-дълго су-
трин. Дори при дистанционна рабо-
та идеята за отлагане на ставането 
в определен час изглежда примамлива. 
Но може да ни навреди в дългосро-
чен план. Уикендите са необходими за 
облекчаване на натрупания през сед-
мицата стрес и ако ги „разтегнем“, 
променяйки навиците си, това посте-
пенно може да изчерпа всичките ни 
сили“, казва Филип Габийе.

Дисциплината
Ставайте и си лягайте по едно и 

също време като в работни дни. Су-
трин се обличайте и се занимавай-
те със себе си (душ, бръснене или лек 
грим), сякаш нищо не се е случило. Ру-
тината ни успокоява, дава ни усещане 
за контрол. „Имаме нужда от това, 
за да се противопоставим на нова-
та ситуация, която неизбежно при-
чинява стрес.“ Това важи и за малките 
деца, за които домашното образова-
ние става част от такъв график.

Самоконтрол
Когато човек живее със родни-

ни, през периода на изолация става 
по-трудно сдържането на фрустра-
цията. Лошите навици на всеки вед-
нага започват да действат на наши-
те нерви, което води до изблик на 
гняв. „През първата седмица всички 
се сближават един с друг и затова 
трябва да говорим редовно и от-
кровено, така че всеки да може да се 
адаптира, без да навреди на други-
те“, казва Филип Габийе. Според Фи-
лип Габийе за облекчаването на стреса 
ще помогне писането на дневник с бе-
лежки за всичко, което ни притеснява.

Виртуална комуникация
Принудителната самота се отра-

зява на състоянието на духа.
„Поддържането на връзка със се-

мейството и приятелите е жизнено-
важно“, казва Селин Тран. SMS, обажда-
ния, видео разговори... В настоящата 
ера на Wi-Fi и 4G има всички средства 
за контакти и дори за възстановяване 
на стари връзки. „Един от приятелите 
ми по време на период на възстановя-
ване състави списък на стари позна-
ти и използва времето, за да ги по-
търси. В резултат на това той успя 
да възстанови отношенията в два 
от три случая”, казва Филип Габийе. 

Планове за бъдещето
Но за какво да говорим на стълби-

щето или чрез видеовръзка? „Въпре-
ки че това е трудно, разговорите не 
трябва да зациклят върху коронави-
руса, защото това само ще засили 
страховете ни и няма да ги облекчи“, 
препоръчва Селин Тран. По-добре е да 
отворите календар и да обсъдите бъ-
дещи рождени дни, летни ваканции или 
поне съботно отиване на кино.

Не стойте само пред екрана 
 „Трябва да намерим и други източ-

ници на удоволствие, да се научим да 
дишаме“, препоръчва Филип Габийе. 
Говорим за поне минимална физическа, 
приложна (рисуване, готвене, гради-
нарство) и интелектуална активност 
(четене, изучаване на нов език или сви-
рене на музикален инструмент). 

Бъдете сигурни, че когато ограни-
ченията бъдат премахнати, ще бъде 
достатъчно да погледнете през про-
зореца, за да разберете това. 
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По-застрашени ли са веганите от 
COVID-19? В никакъв случай

Веганството печели 
все повече популярност 
и  се превърна в нещо 
повече от начин на живот. 
Сега обаче възниква 
въпросът дали хората, 
които употребяват само 
растителни храни, не са 
изложени на по-голям риск от 
COVID-19. Специалистите 
по хранене и имунна система 
обаче отричат напълно 
подобни съмнения и даже 
твърдят, че организмът 
на веганите е по-устойчив 
на при подобни пандемии.  
Веганският режим на хранене 
е доказано здравословен 
и изключително 
природосъобразен. 

Известно е, че немесоядните са с 
по-ниска заболеваемост от хронични 
заболявания, като диабет, наднорме-
но тегло, сърдечни болести, което се 
среща по-рядко при веганите.

Мнозина смятат, че феноменът 
на вегетарианството е измислица на 
съвременния свят. Това обаче съвсем 
не е така. Вегетарианци е имало ви-
наги - още преди съществуването на 
Древна Гърция, та чак до днес. В Ин-
дия предшествениците на движение-
то индуизъм са отказали месото още 
през 8. век преди Христа. Културата 

на веганите обаче наистина се появя-
ва в сравнително скорошното минало.

Общността на веганите (The 
Vegan Society) е основана от йоркшир-
ския учител Доналд Уотсън през 1944 
г. Думата „веган” произлиза от „веге-
тарианец”. Разликите между двете 
обаче са доста значими. 

Вегетарианците открай вре-
ме отричат консумацията на месо и 
риба, като някои се ограничават само 
от първото. Веганството има много 
по-радикални и крайни правила. Него-
вите последователи отричат всич-
ко с животински произход, като яйца, 
мляко, дори мед. Те отричат и всички 
генномодифицирани продукти, дело на 
човешката намеса.

Докато вегетарианството за ня-
кои е просто диета, веганите смя-
тат своя начин на живот за своеоб-
разна философия. В техния манифест 
се пояснява, че те следват начин на 
живот, при който експлоатация на жи-
вотните за получаване на храна, дрехи 
и други цели се ограничава до минимум.

Както се предполага, освен че не 
консумират нищо, свързано с живот-
ните, веганите не носят дори ма-
терии, свързани с тях, като коприна 
например. Не използват козметика, 
тествана върху животни, и върло 
протестират срещу зоопарковете и 
цирковете, в които се експлоатират 
животни.

Освен всичко това веганите про-

тестират и срещу селското сто-
панство. Според тях това е едно 
безумно разхищение на ресурси от 
природата, което води до замърся-
ване на околната среда. Изследвания 
показват, че ако един човек стане ве-
ган, то изхвърлянето на въглероден 
диоксид в атмосферата намалява с 1.5 
кг годишно. 

 

Звездите вег ани
Много знаменитости пропаган-

дират веганството като най-до-
брата алтернатива за човешко 
отношение с животните. Сред 
тях са Памела Андерсън, Натали 
Портман и Моби. Клинт Истууд 
също е сред активните защитни-
ци на правата на животните. Лени 
Кравиц пък е обявен за най-секси 
веган в света.

Алиша Силвърстоун води тази 
класация за жените. 
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 EОперативно лечение и по договор с НЗОК - обща и лапарескопека 
 хирургия, урология, ортопедия и травматология, лицево-челюстна  
 хирургия, Холмиум-лазерна литотрипсия - разбиване на камъни в бъбреци, 
 уретери и пикочен мехур

 E ХистоСкенинг ТТ-3D навигирана биопсия на простата
 E  Тулиум лазерни операции на простата и пикочен мехур
 E НIFU-роботизирана безкръвна операция на рак на простата
 E Миниинвазивни операции при стресинконтиненция (незадържане на урина)
 E  Лапароскопски операции на жлъчен мехур, кисти.
 E Ортопедични и травматалогични операции, Артроскопия
 E  Пластични и естетични операции на цяло тяло
 E Лазерни естетични процедури, филъри, ботокс, мезотерапия
 E Зъболечение с лазер, ендодонтски микроскоп и триизмерно лечение
 E ВЕЛскоп-флуоресцентна диагностика на рак на устната кухина
 E Лицево-челюстни лазерни операции, зъбни импланти, PRF лечение
 E Зъболечение с обща анестезия на деца и възрастни
 E УНГ операции
 E Ефективно лечение на алкохолна зависимост

 +359 32 634463; +359 32 624881 
  +359 89 666 11 71 
 medicusalpha@yahoo.com 
 www.medicusalpha.com
Пловдив, ул. "Велико Търново" №21

Консултации по всички специалности,  
цветна ехография, ехомамография, скенер, рентген, дентален панорамен 
рентген, остеометрия, комплексна лаборатория видеогастро и колоноскопия, 
бронхоскопия, цистоскопия, урофлоуметрия, урадинамични изследвания.

От стр. 1
Как можете да се предпазите 
от инфекция?

Избягвайте контакт с болни хора, 
по-специално с такива с кашлица. Ка-
шляйте и кихайте в свит лакът или в 
салфетка,  не в ръката.

Редовно мийте ръцете си със са-
пун и вода или използвайте дезинфек-
тант на алкохолна основа след кашли-
ца/кихане, преди ядене и приготвяне 
на храна, след употреба на тоалетна. 
Поддържайте поне 1 метър разстоя-

ние между себе си и всеки, който кашля 
или киха. Избягвайте да докосвате ли-
цето и очите си.

Не пътувайте, ако сте болен. 
Маските не се препоръчват като 

защита от COVID-19. Здравите хора 
не е необходимо да носят маски, освен 
ако не се грижат за човек, болен от 
COVID-19. Маските са ефективни само 
когато се използват в комбинация с 
често измиване на ръцете със сапун и 
вода и употреба на дезинфектант на 
алкохолна основа. Ако се разболеете, 

докато пътувате, незабавно инфор-
мирайте екипажа на превозното сред-
ство и потърсете медицинска помощ. 

Поддържайте най-малко 1 
метър разстояние от други 
пътници.

Редовно мийте ръцете със сапун 
или дезинфектант на алкохолна осно-
ва. Избягвайте, ако е възможно, град-
ския транспорт. Следвайте съве-
тите на местните власти. Те знаят 
най-добре епидемичната ситуация в 
района. 

COVID-19 - тест за 
здравето на нацията
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От какво ни болят най-често краката

Плоскостъпието
То може да бъде вродено и придобито. 

Придобитите форми могат да възник-
нат след травми, изгаряния, професио-
нално пренапрежение, рязко напълняване, 
при неврологични заболявания, мускулна 
дистрофия и др.

При тях установяват следните откло-
нения от нормата: снижаване на надлъж-
ния свод на ходилото, абдукция на предния 
ходилен отдел, пронация на задния ходилен 

отдел  - повдигане на външния ръб на ходи-
лото и снижаване на вътрешния.

Най-честото оплакване при плоско-
стъпие е появата на болка в ходилата. 
Абнормното натоварване на колената и 
тазобедрените стави може да доведе до 
поява на болка в тях.

Лечението бива консервативно - ред-
ресираща гимнастика, задържащи гипсо-
ви превръзки, ортези, и оперативно.

Изпъкнало кокалче
Деформация на първата метатар-

зофалангеална става (ставата в основа-
та на палеца на крака). Налице е подутина 
отстрани на големия пръст на крака. При 
това състояние големият пръст се изви-
ва към другите пръсти и минава под тях.

Среща се много по-често при жени. За 
появата му основна роля има носенето 
на неудобни, тесни обувки с висок ток. 
По-рядко се касае за наследственост или 
подагра.

Много хора страдат от 
ортопедични проблеми. 
Сред най-характерни са 
тези на ходилата. Те са 
подложени ежедневно на 
голямо натоварване и 
могат да бъдат засегнати 
от множество различни 
проблеми. Сред най-често 
срещаните са плоските 
стъпала.

 К ОМПЛЕКСЕН
ОНКОЛОГИЧЕН 
ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ

База I
Пловдив,
бул. Васил Априлов 15А
0700 16 120
032 278 721

База II
Пловдив,
бул. Ал. Стамболийски №2А
0700 16 120
032 277 240
onkodis_plovdiv@abv.bg

www.onkoplov.com
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От какво ни болят най-често краката
Ходенето е болезнено. Кожата в об-

ластта на деформацията е зачервена, 
задебелена, омазолена. Лечението зависи 
от степента на деформацията и включ-
ва: носене на широки, удобни обувки с ни-
сък ток, поставяне на гумен разширител 
между палеца и втори пръст, болкоуспо-
кояващи медикаменти, оперативно лече-
ние при тежки случаи.

Пръст-чукче
Деформация, която засяга най-често 

втори пръст на ходилото. Първата фа-
ланга на пръста е в силна дорзална фле-
ксия, а дисталната - в плантарна флексия. 
Възниква поради дисбаланс в околните 
мускули, сухожилия или връзки, които 
обикновено поддържат пръста на крака 
изправен. Появата му се свързва с носене 
на тесни обувки, по-дълъг втори пръст, 
травми, наследственост, някои боле-
сти, като например ревматоиден поли-
артрит.

Основното оплакване е силна бол-

ка при ходене. Образуват се болезнени 
мазоли върху средната интерфалангеал-
на става, която стърчи нагоре, а също и 
на върха на пръста, който се притиска 
надолу. Лечението е оперативно.

Плантарен фасциит
Представлява възпаление на план-

тарната фасция - дебела съедини-
телнотъканна ципа, която свързва 
петата с пръстите. Тя действа като 
амортисьор и поддържа свода на хо-
дилото. При прекомерно разтягане на 
плантарната фасция може да настъпи 
разкъсване и възпаление.

Фактори, които повишават риска 
от развитие на плантарен фасциит 
,са: затлъстяване, висок свод на ходи-
лото или плоско стъпало, бременност, 
бягане на дълги разстояния.

Основният симптом при планта-
рен фасциит е болка в петата или по-
някога в средната част на стъпалото. 
Болката може да бъде тъпа или остра, 
по-силна е сутрин, когато правите 
първите стъпки, или след продължи-
телно стоене седнал.

Лечението при плантарен фасциит 
включва: почивка, студени компреси, 
ортопедични стелки, носене на подхо-
дящи обувки, упражнения за разтягане. 
Прилагат се нестероидни противо-
възпалителни средства, кортикосте-
роиди, рядко оперативно лечение.

Поднокътна екзостоза
Това е доброкачествен костен ту-

мор, който се среща в дисталните фа-
ланги на пръстите на краката. Причи-
нява болка и деформация на ноктите.
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Идеално място 
за прекарване на 
време с вашите 
деца и срещи с 
приятели

Посрещаме с усмивка, обслужваме 
качествено, готвим с въображение!

За да сме във форма  след края на епидемията
Пролетта е тук, погрижете се за кожата си

С настъпването 
на пролетта и 
топлото време 
налага да променим 
начина на грижите 
за своето тяло. 
Кожата се променя 

през различните 
сезони. Възможно 

е с първите топли 
дни да започнете 

да я чувствате  по-
мазна. Това е знак, че 
тежкият зимен крем вече 
е излишен. Топлото време 
предполага използването 
на продукти с по-лека 

формула, които кожата 
да абсорбира по-

лесно и по-
бързо.

Пролетта е сезонът на обостряне 
на проявите на акне. Освен добрата 
хигиена на лицето е необходимо да го 
третирате със специализирани про-
дукти, сапуни или гелове, които ще ви 
помогнат за справяне с проблема.

Новият сезон  е и най-подходящи-
ят момент за дълбоко почистване на 
кожата. В първите слънчеви дни се 
нуждаете от ексфолирана, почисте-
на и подхранена кожа, затова използ-
вайте тонери с гликолова киселина за 
отстраняване на себума. Можете да 
използвате подходяща за целта маска 
или  ексфолиация.

Подхранването е основно изис-
кване на кожата за всеки сезон. А през 
сезона на свежите зеленчуци тази за-
дача може да бъде лесно и евтино из-
пълнима. Зимата изтощава кожата 
и тя се нуждае от ценни витамини и 
минерали.  Може да приложете напри-
мер маски със спанак, моркови, цит-
русови плодове, ябълки. Слънцето е 
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За да сме във форма  след края на епидемията
мощен състарител на кожата. Така че 
подбирайте антиейдж серии, в чии-
то съставки присъства хиалуронова 
киселина и пептиди и яжте храни, бо-
гати на омега-3-6-9 мастни киселини, 
които ще оптимизират свежестта и 
младежкия вид на кожата ви.

В никакъв случаи не пренебрегвай-
те факта, че пролетта е сезонът на 
алергиите. Ако сте склонни към алер-
гични реакции, посъветвайте се с дер-
матолог, който може да ви препоръча, 
освен медикаменти, и подходящи ко-
зметични продукти.

В първите слънчеви дни и особено 
при планинските разходки имате нуж-
да от защита от слънчевите лъчи. На 
пазара са налични кремове със слънце-
защитен фактор (SPF) от степен 6 до 
50+ SPF за всякакъв тип кожа, дори и 
най-чувствителната. Специално за 
сухата кожа, подхранването и хидра-
тацията са важно условие за доброто 
ѝ състояние. Не забравяйте да обър-
нете внимание на грижата за косата и 
тялото. 

През пролетта кожата се нуждае 
от допълнителни грижи, които да въз-
върнат нейния младежки и свеж вид, 
който е изгубила през зимата. Ниски-
те температури и студеният вятър 
са я дехидратирали и изсушили. За 
тези от вас, които имат желание да 
се погрижат за кожата си през проле-
тта и да я подготвят за настъпващи-
те топли дни, сме подбрали няколко 
полезни съвета:

1 Погрижете се за кожата си, 
която едва ли е пощадена от 
студеното време и вятъра. 
През зимата върху нея често 

се появяват червени петна, бузите 
се белят, а устните изпръхват. На-
правете си (дори и в домашни усло-
вия) пилинг маска или дълбок пилинг (с 
плодови киселини), който се прави в 
салоните за красота. След процеду-
рата задължително намажете кожа-
та със защитен крем.

2Кремът за лице, който използ-
вате, трябва да бъде със за-
щитен фактор, който ще пред-
пази кожата ви от вредните 

ултравиолетови лъчи. Ако не искате 
да ви се образуват преждевременни 
бръчки, уверете се, че сте взели всич-
ки необходими мерки да предпазите 
кожата си. Относно грима можете 
да не слагате тежка основа и допъл-
нително да запушите порите, което 
се случва още по-бързо в период на 
горещини. Вместо това нанесете лек 
слой фондьотен със слънцезащитен 
фактор над 15.

3 В случай че сте подпухнали и 
имате черни кръгове, задъл-
жително търсете козметични 
артикули, съдържащи кофеин, 

който стяга капилярите, зелен чай, 
чието действие е противовъзпали-
телно, пептиди и хиалуронова кисе-
лина, стимулиращи хидратацията на 
кожата. Всички тези грижи ще ви по-
могнат да се почуствате по-добре.  
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