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CYSTA NA JÃ•TRECH
NedÄ›le, 29 bÅ™ezen 2015

Dobrý den, paní Danielo, prosím, potÅ™ebovala bych poradit ohlednÄ› mého zdravotního problému. Je mi 51 let a na CT
vy&scaron;etÅ™ení mi na&scaron;li cystu na játrech o velikosti cca 17x12 mm. Ráda bych teÄ• od nÄ›koho sly&scaron;ela,
z Ä•eho vlastnÄ› ta cysta vznikla, a co mohu udÄ›lat proto já, aby zmizela. O&scaron;etÅ™ující lékaÅ™ Å™ekl, Å¾e to není pr
Å¾e to má spousta lidí.

Za pÅ¯l roku Å¾e se mÅ¯Å¾e udÄ›lat SONO a zkontrolovat to. Ale na SONU pÅ™ed mÄ›sícem mi nic nena&scaron;li. Rád
to zkonzultovala s nÄ›jakým odborníkem, ale vlastnÄ› ani nevím, který lékaÅ™ se vlastnÄ› problémem jater se zabývá. Prosím,
nemáte nÄ›jakou zku&scaron;enost z této oblasti a nemohla mi poradit, popÅ™ípadÄ› poskytnout kontakt na nÄ›koho, kdo by
takto uÄ•inil? Na internetu se sice samozÅ™ejmÄ› o cystách pí&scaron;e, nicménÄ› Å¾ádný lékaÅ™ nic konkrétního k tomu
nepí&scaron;e, jak se toho zbavit.
Moc Vám dÄ›kuji, PAVLA O D P O V Äš ÄŽ :

Milá Pavlínko,

nejsem lékaÅ™, takÅ¾e Å¾ádné extra povÄ›domí o konkrétnÄ› cystách na játrech nemám, ale jedno vím: cysty jsou z
nejvÄ›t&scaron;í Ä•ásti ne&scaron;kodné a má je skoro kaÅ¾dý - kdekoliv po tÄ›le. Takové drobné bulky... Já vím, Å¾e tÄ› to
vydÄ›silo, není divu. Ale - nenapsala jsi, jestli to sono, co ti nyní pÅ™ed mÄ›sícem dÄ›lali, bylo tedy po tom pÅ¯lroce, jak to tvÅ¯j
lékaÅ™ ordinoval. Pokud je tam nyní nemá&scaron;, nejspí&scaron; zmizely. Hlavní je, Å¾e jsi pod kontrolou.
Ano, cysty se
v prÅ¯bÄ›hu Å¾ivota dÄ›lají i mizí... je to vlastnÄ› oznaÄ•ení pro jakoukoliv dutinku, která je vyplnÄ›na tekutinou. VÄ›t&scaron;i
cyst se vytváÅ™í bÄ›Å¾nÄ› a za nÄ›jakou dobu sama zaniká. Nález nÄ›kolika drobných cyst v jaterní tkáni lze povaÅ¾ovat za
náhodný, je nejspí&scaron; nezávaÅ¾ný a nevyÅ¾aduje Å¾ádnou léÄ•bu. Mj. cysty na játrech se v poslední dobÄ› objevují Ä•ím
dál Ä•astÄ›ji. Podle domnÄ›nky lékaÅ™Å¯ se ov&scaron;em nejedná o nÄ›jaký zhor&scaron;ený stav jater dne&scaron;ní
civilizace. MÅ¯Å¾e to být dÅ¯sledek kvalitnÄ›j&scaron;í diagnostiky a Ä•astÄ›j&scaron;ích vy&scaron;etÅ™ení.
Jinak - odbor
specialisté na nemoci jater jsou na gastroenterologii - zabývají se diagnostikou a léÄ•bou chorob trávicího traktu, vÄ•etnÄ›
chorob játer, Å¾luÄ•níku a pankreatu. Pokud se chce&scaron; o svých játrech dozvÄ›dÄ›t více, najdi si nÄ›koho ve svém blízké
okolí, poÅ¾ádej o konzultaci.
KaÅ¾dopádnÄ› - drÅ¾ím palce a vÄ›Å™ím, Å¾e v&scaron;echno je a nadále bude v poÅ™ád
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