PREPREČEVANJE

ZDRAVLJENJE

Pomembno je, da bolnik spremeni svoj
življenjski slog. Poskuša naj urediti vse
probleme,
ki
ga
spravljajo
v
zaskrbljenost, skrbi naj za dovolj
vsakodnevnega gibanja, sprostitve in
spanja, za primerno prehrano, izogiba
naj se vsem psihoaktivnim snovem
(alkohol, kava, tablete za živce).

Migrenske glavobole moramo začeti
zdraviti z zdravili čimprej v začetku
napada. Navadno zadostujejo že
zdravila, ki so v prosti prodaji, v hujših
primerih pa predpišemo tudi močnejše
protibolečinske tablete ali pa zdravila, ki
so
namenjena
prav
zdravljenju
migrenskih glavobolov.
Za obe vrsti glavobolov občasno
predpišemo tudi seanso akupunkture. To
je posebna oblika zdravljenja oziroma
umiritve težav po kitajski metodi z
zabadanjem igel.
V naši bolnišnici to terapijo opravljajo
zdravnike anesteziologi v protibolečinski
ambulanti.
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Nevrološki oddelek

GLAVOBOL

NEKAJ BESED O GLAVOBOLU
Glavobol je zelo pogosta težava, zaradi
katere se ljudje oglašajo pri zdravniku.
Po statistikah, ki so jih opravili v različnih
delih sveta, ima 95% žensk in 90% moških
vsaj 1 x letno glavobol. V veliki večini ti
glavoboli niso povezani z resnim
nevrološkim obolenjem.

Tenzijski tip glavobola imajo pogosto
ljudje, ki so v neprestanem stresu, tisti,
ki več ur nepretrgoma sedijo za
računalnikom, delajo v prisilni drži, ki
pretiravajo s hrano ali z alkoholom ali ga
celo zlorabljajo, ali ljudje, ki svojih
problemov ne znajo ustrezno rešiti.

V Nevrološki ambulanti se ljudje oglašajo
v glavnem z dvema tipoma glavobolov.
TENZIJSKI GLAVOBOL
Tenzijski glavobol bolniki opišejo kot
tiščočo ali pekočo bolečino, ki zajema
celo glavo, ki je prisotna preko celega
dneva več tednov ali mesecev skupaj,
vendar ni tako izrazita, da bi motila
njihovo vsakdanje udejstvovanje.

Tudi migrenski glavoboli se veliko
pogosteje pojavljajo pri ljudeh, ki so v
stresu, preobremenjeni, sproži jih lahko
določena hrana ali pijača ter pri ženskah
hormonske spremembe. Zato je tudi pri
tej vrsti glavobola pomembno, da
uredimo svoje življenje na način, da bo
glavobolov čim manj.

MIGRENSKI GLAVOBOL
Migrenski glavoboli so razlog, zaradi
katerega se v nevrološki ambulanti
večkrat oglasijo ženske.
Bolnice jih opišejo kot nenadno nastale
zbadajoče, rezajoče bolečine, ponavadi
lokalizirane le v delu glave ali po eni
strani, ki jih spremljata slabost in
bruhanje.
Ti glavoboli so ponavadi hujši, bolnika
onesposobijo za delo in ga prisilijo da
počiva.

PREISKAVE
Če je opis, ki ga poda sam pacient,
značilen za eno ali drugo vrsto
glavobola, se ponavadi za dodatne
preiskave ne odločamo.
Le-te naredimo le v sumljivih slikah
glavobolov, ki so jim pridružene tudi
nenormalnosti
pri
nevrološkem
pregledu.

