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ICU Equipment: Macedonian

Што е трахеостома? 
What is a Tracheostomy? 

Цевче за трахеостома е мало цевче направено за да може да се стави директно во дишникот на пациентот 
преку вратот. Хируршката процедура за ставње на цевчето во дишникот на пациентот се вика трахеотомија. 
Оваа процедура може да ја изведе хирург во оперативна сала или ако се прави во Одделенито за интензивна 
нега, може да ја изведе докторот за интензивна нега. 

Како работи? 
How Does It Work? 
Можно е на пациентите да треба да им се стави цевче за трахеостома за да им помогне во дишењето кога се 
поврзани со машина за дишење (ventilator) подолго од 5 – 10 дена или ако пациентот е во несвест. Во повеќето 
случаи, на пациентите чија здравствена состојба се подобрува, цевчето за трахеостома може да им се извади. 
Отворот ќе се затвори и лицето ќе може да дише нормално. Кај некои пациенти ова цевче можеби ќе треба да 
остане внатре подолго време. Кога ќе дојде до тоа, постои специјален тим на доктори, болничари, физикални 
терапеути и патолози за говор кои му помагаат на пациентот при отстранување на цевчето – тоа може да 
одземе од неколку дена до неколку месеци. 

Цевчињата за трахеостома често го спречуваат пациентот да зборува, особено кога постои опасност тој/таа да 
голтне храна и вода и да ги вдиши во белите дробови. Како што се подобрува состојбата на пациентот, се 
користат различни цевчиња и тоа може да му/и овозможи на пациентот да зборува. Кај некои пациенти 
цевчето за трахеостома можеби ќе треба трајно да остане внатре. 

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. 


