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zdravie radí
Ako dlho vydržia
nové prsia?

Po operácii zuba
si necítim líce
Pred mesiacom mi zubný lekár vyoperoval
osmičku. Odvtedy mám ďasno necitlivé,
akoby som práve dostal injekciu. Lekár ma
odbil, že to prejde. Môžem sa na jeho slová
MUDr. Juraj spoľahnúť?
BABČAN

Môjho muža by potešilo, keby som sa dala omladiť, vyhladiť si vrásky a zdvihnúť prsia. Bojím sa
však operácie a nie je to ani lacný špás. Ako dlho mi vylepšenia vydržia? Až do smrti?

Žiadna plastická operácia nemôže zastaviť, spomaliť

MUDr.
alebo inak ovplyvniť starnutie. Prečo však niekto
Jozef FÁBRY

Necitlivosť tkanív na strane, kde sa
chirurgicky vyťahoval zub múdrosti, je jednou
zo zriedkavých komplikácií. Môže sa vyskytnúť predovšetkým po
odstránení nevyrastených osmičiek. Necitlivosť časti jazyka vzniká
pri príliš expanzívnom uvoľňovaní mäkkých tkanív na strane
jazyka. Oveľa častejšie sa vyskytuje necitlivosť alebo zmena
citlivosti zubov či pery na postihnutej strane. Pri zložitej extrakcii
zuba sa môže poraniť, ba až preťať nerv. Nerv sa môže poškodiť aj
hematómom alebo zápalom, a to napríklad aj ihlou pri zavádzaní
anestézie. To, ako dlho bude znecitlivenie trvať, závisí od stupňa
poškodenia. Pri ľahšom stupni niekoľko týždňov až mesiacov, pri
ťažkom poškodení roky, niekedy aj navždy.
Na podporu regenerácie sa podávajú vitamíny, pomáha ultrazvuk
a elektroliečba.
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v šesťdesiatke pôsobí ako štyridsaťročný a prečo sa
po svete potuluje toľko tridsaťročných starcov?
Faktorov, ktoré spomaľujú proces starnutia, je veľa. Za všetky spomeniem
zdravú vyváženú stravu, harmonický životný štýl bez stresov, telesnú
aktivitu a relax, kozmetickú a lekársku starostlivosť. Opraty však držia
v rukách hlavní kočiši – gény. Tie predurčujú aj náš typ kože. Ak bude
suchá, tenká, s nízkym obsahom elastických vlákien a navyše po celý rok
ťažko skúšaná slnkom a soláriom či konzervovaná cigaretovým dymom
a dehydratáciou, ťažko od nej budeme môcť žiadať, aby sa predčasne
nezošúverila a nezvráskavela. Práve chúlostivá a nevyspytateľná koža je
cieľovým orgánom plastického chirurga. Trvácnosť výsledku estetického
zákroku okrem spomínaných faktorov však ovplyvňuje aj druh zvolenej
operácie. Korekciu odstávajúcich ušníc a nosa, úpravu jazvy, zväčšenie
malých pŕs implantátmi a zmenšenie veľkých prsníkov zaraďujeme
k operáciám s dlhodobým výsledkom. Ich efekt pretrváva až do konca
života. Niečo iné je napríklad odstránenie ovísajúcej kože viečok. Vo
väčšine prípadov stačí jeden operačný zákrok, niekedy sa však stane, že
operáciu treba zopakovať. Vytiahnutie opadnutého čela, viečok, tváre
alebo krku, úprava opadnutých prsníkov či brucha sa uskutočňujú pre
už spomínanú spoločnú príčinu – pre starnutie kože, čo je geneticky
podmienený proces ovplyvnený vekom. Preto sa pri týchto operáciách
ich trvácnosť dá len odhadnúť, nie zaručiť, pričom časové rozpätie je
široké – od niekoľkých rokov až do konca života.

Poškodený nerv
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Po hrudnej operácii sa u mňa prejavilo poškodenie návratného nervu, ktorý inervuje hlasivky. Počula som o prístroji, ktorým sa to vyšetruje a lieči. Kde takýto prístroj vlastnia?

Poškodenie návratného nervu môže nastať
z viacerých príčin. Ak vzniklo v súvislosti so
prof. MUDr. Ľubomír
spomenutou operáciou, možno predpokladať jeho
LISÝ, CSc.
mechanické poškodenie. Ak sa nerv poškodil len
prechodným stlačením, jeho stav sa upraví
spontánne v priebehu niekoľkých mesiacov, podľa toho, na ktorom
mieste sa poškodil. Ak sa prerušil, ostáva jeho úprava problematická.
Poškodenie nervu netreba overovať elektromyografickým vyšetrením,
na potvrdenie diagnózy stačí typický klinický obraz, prípadne ORL
vyšetrenie. Prístroje na takéto vyšetrenie sa nachádzajú prakticky na
všetkých neurologických oddeleniach okresných nemocníc. Ošetrujúci
lekár, ktorý indikoval a vykonal spomenutý zákrok, by sa mohol
najspoľahlivejšie vyjadriť k charakteru poškodenia nervu, ako aj
k možnosti, či sa v budúcnosti upraví.

