
ГЪБИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

  

Гъбичните заболявания са проблем, който не е лесен за решаване, но фактът, че
нивото на съвременната медицина и фармакология ни позволява да излекуваме
повечето от тях, вдъхва оптимизъм - ако, разбира се, пациентът спазва лекарските
предписания.

  

Гъбичните заболявания по кожата са много разпространени: в това отношение
гъбичките отстъпват само на микробите - причинители на всякакви заболявания и
епидемии. Според специалистите (макар че всяка година се откриват до хиляда нови
видове) съществуват

  

около 250 хиляди разновидности на гъбичките!

  

На първо място, гъбичните заболявания увреждат кожата и ноктите, а
най-разпространените от тях са микозите на стъпалата, съпроводени от поражения на
ноктите на пръстите на краката. За съжаление, често обръщаме внимание на
заболяването едва когато забележим, че ноктите ни са потъмнели, покрити са с
жълто-бели ивици и изглеждат зле или когато кожата

  

се е зачервила, бели се, а периодично се покрива с малки обриви. Тези външни прояви
показват, че е започнало инфектиране и са необходими бързи мерки,

  

за да се предотврати развитието на заболяването.

  

Сериозността на проблема при гъбичните заболявания идва не толкова от неудобствата
(невъзможност да посещавате басейни или да работите в сферата на общественото
обслужване) или от естетическата непривлекателност, но, на първо място, че, без да
искате,
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можете да заразите своите близки, а на второ - нелекуваната или недолекуваната
инфекция може да има сериозни последствия, засягащи всички органи и системи на
организма. Например, гъбичното увреждания на ноктите усложнява протичането на
захарния диабет, при микоза е възможно появата или влошаването на бронхиалната
астма, на алергичните дерматити, различните кожни обриви и т. н. Регистрирани са
случаи (за щастие, единични), когато недолекувана микоза, усложнена от
имунодефицит, преминава в дълбока микоза и до фатален изход.

  

Дори да не взимаме предвид възможността за подобно развитие на заболяването,
гьбичните инфекции задължително трябва да се лекуват. Наивно е да се надявате, че
всичко ще мине от само себе си (спомнете си анекдота: Ако се лекуваме, ще ни мине за
две седмици, ако не се лекуваме - за четиринайсет дни). Уви!

  

  

Гъбичните заболявания не минават от само себе си и макар диагнозата да не звучи
толкова страшно като сърдечносъдово заболяване например, или диабет, не трябва да
се отнасяте лекомислено към нея: колкото по-дълго отлагате посещението при лекар; с
толкова

  

  

по-големи трудности ще се сблъскате след това.
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