ICU Equipment: Macedonian

Што е тоа машина за дишење (вентилатор)?
What Is A Ventilator?
Машините за дишење или за вентилација на белите дробови (вентилатори) се користат за да им
помогнат на пациентите самите да дишат или ако е потребно да дишат маместо пациентот. Некои
луѓе исто така ги викаат машини за одржување во живот (life support machines).
Како работи машината за дишење?
How Does A Ventilator Work?
Пациентот а поврзан со машината за дишење преку цевка што е поставена во белите дробови низ
устата или носот. Оваа цевка се држи на место со памучна лента за врзување или со леплива лента, а
потоа се поврзува со машината. Постојат многу причини зошто некому му треба машина за дишење,
за да се заштитат белите дробови ако лицето не е доволно будно на пр. после операција или ако
добиле излив на крв во мозокот, ако пациентот има слаби дишни (респираторни) мускули и не е
доволно силен сам да дише или ако пациентот добил оштетување на белите дробови од инфекција
или повреда.
Дали се сите машини за дишење исти?
Are All Ventilators the Same?
Машините за дишење ги има во многу облици и димензии но, повеќето генерално работат на ист
начин. Некои различни типови се претставени десно. Тие можат да се користат за да им помогнат на
пациентите да земат повеќе пати здив или поголем здив и им обезбедуваат повеќе кислород ако тоа
му треба на пациентот. На пациентите кои се приклучени на машина за дишење им е потребно
постојано следење и затоа се одредува медицинска сестра која ќе се грижи само за еден пациент.
Кога пациентот е подобар и може самостојно да диши, цевката за дишење ќе се отстрани.
Дали има некакви компликации?
Are There Any Complications?
Сите интерванции и процедури во Одделението за интензивна нега носат одреден степен на ризик
дури и кога се изведуваат од страна на обучен и искусен персонал. Ве молиме да ги продискутирате
овие прашања со медицинскиот персонал кој се грижи за пациентот.
Дали имате некакви прашања?
Any Questions?
Секако, ако имате некакви прашња или грижи, ве молиме да разговарате со сестрите и докторите од
Одделението за интензивна нега.
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