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ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟ

Τι είναι:

Γενικότερα αίτια:

Πώς γίνεται η διάγνωση:

Με τον σχολαστικό και πλήρη ενδοσκοπικό έλεγχο του ανώτερου αεραγωγού.

Πολλές φορές απαραίτητος είναι και ο απεικονιστικός έλεγχος με αξονική ή

μαγνητική τομογραφία.

Ο πονοκέφαλος ή κεφαλαλγία αφορά τον πόνο που εντοπίζεται σε διάφορα σημεία της

κεφαλής. Τα αίτια μπορεί να είναι πολλαπλά.

•

•

•

•
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Οι διαταραχές της αρτηριακής πίεσης

Η αύξηση του βάρους, που έχει επιπτώσεις στη σπονδυλική στήλη

Ψυχολογικά αίτια (άγχος)

Κατάχρηση ουσιών όπως το αλκοόλ και ο καφές

Η έλλειψη άσκησης καθώς και πολλά άλλα αίτια

Πώς αντιμετωπίζεται:

Σε κάθε περίπτωση όταν ο πονοκέφαλος έρχεται συχνά και επιμένει πρέπει να ελέγχεται.

Πριν λοιπόν τον αποδώσουμε σε άγχος επιβάλλεται να αποκλείσουμε κάθε οργανικό αίτιο

και αυτό προυποθέτει έλεγχο συχνά από αρκετές ειδικότητες.

στο να ξεκαθαρίσει αν υπάρχει

οποιαδήποτε παθολογία που να χρειάζεται .

Η φαρμακευτική αγωγή είναι ανάλογη με το αίτιο και η χειρουργική περιλαμβάνει

αντιμετώπιση των αιτίων όπως το στραβό διάφραγμα, οι πολύποδες και η ιγμορίτιδα.

Η χειρουργική αντιμετώπιση των προβλημάτων της μύτης έχει εξελιχθεί με αποτέλεσμα

τη ριζική και ανώδυνη επίλυση των προβλημάτων ώστε ο ασθενής να έχει μια

καθημερινότητα γεμάτη ευεξία, ενέργεια και χωρίς το βασανιστικό σύμπτωμα

του πονοκεφάλου.

Η θέση του ωτορινολαρυγγολόγου είναι πολύ βασική

θεραπεία φαρμακευτική ή χειρουργική

Αίτια που αφορούν τη μύτη:

.

.

.

.

Πολύποδες:

Αλλεργική Ρινίτιδα:

Ιγμορίτιδα:

Στραβό διάφραγμα:

Ξηρότητα της μύτης:

Σύνδρομο της αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο:

Η αρθρίτιδα της κροταφογναθικής άρθρωσης:

Είναι διογκώσεις του βλεννογόνου μέσα στη μύτη που μοιάζουν θα έλεγε

κανείς με ρώγες σταφύλι. Μπορεί να είναι μικροί ή και τόσο μεγάλοι που να ξεχειλίζουν

από τα ρουθούνια. Προκαλούν έντονο μπούκωμα, κακουχία, ελάττωση της όσφρησης,

βήχα και πολύ έντονους πονοκεφάλους

Ο σύγχρονος δυτικός τρόπος διαβίωσης με τον κακό αερισμό των

χώρων και τα πολλά αλλεργιογόνα γύρω μας, μπορεί να προκαλέσει αλλεργική ρινίτιδα,

με συμπτώματα όπως μπούκωμα, φτάρνισμα, ξηρό βήχα και πονοκέφαλο

γμορίτιδα είναι φλεγμονή του ιγμορείου. Τα συνηθισμένα συμπτώματα

είναι: πονοκέφαλος, επίμονο μπούκωμα, αίσθημα κόπωσης, πυώδεις βλέννες, βήχας

και συχνά δέκατα.

πολλές φορές ο έλεγχος με τη χρήση ενδοσκοπίων από τον

ωτορινολαρυγγολόγο αποκαλύπτει ένα στραβό διάφραγμα, το οποίο πιέζει τις νευρικές

απολήξεις και προκαλεί πόνο

μπορεί να οφείλεται σε ορμονικά αίτια, επίδραση από το περιβάλλον,

την εποχή και έκθεση σε ερεθιστικούς παράγοντες (οσμές, χημικά, κλιματισμό κλπ)

η κακή οξυγόνωση οδηγεί σε

κεφαλαλγία και αίσθημα κόπωσης.

είναι συχνή αιτία και μπορεί να

προκαλείται από ορθοδοντικά προβλήματα ,τρίξιμο των δοντιών το βράδυ στον ύπνο,

κακές μασητικές συνήθειες ,τεχνητές οδοντοστοιχίες
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02. Σκολίωση Ρινικού Διαφράγματος 05. Δυσλειτουργία
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