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O, MAMMO !
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Zadbaj o zdrowie swoich piersi!

Miewasz częste bóle i
zawroty głowy?
Pora udać się
do neurologa.

Rak piersi jest obecnie najczĊĞciej wystĊpującym nowotworem u
kobiet z krajów rozwiniĊtych. NaleĪy pamiĊtaü Īe nowotwory sutka
mogą wystĊpowaü równieĪ u mĊĪczyzn, są jednak bardzo rzadkie.
Wczesne wykrycie zmian nowotworowych i podjĊcie odpowiedniego leczenia zwiĊksza szanse wyleczenia raka piersi!
W diagnostyce schorzeĔ piersi wykorzystuje siĊ róĪne techniki
obrazowania:
1/ Sonomammograa - czyli USG piersi – badanie z uĪyciem ultradĨwiĊków.
Badanie to powinna wykonywaü kaĪda kobieta najlepiej w odstĊpach 1 roku. Badanie to jest caákowicie niebolesne i nieszkodliwe,
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– przeprowadzenie wywiadu lekarskiego;
– Narastanie/ustępowanie bólu w czasie (pora dnia/nocy)

– Możliwe czynniki prowokujące wystąpienie bólu
– Możliwe czynniki przynoszące ulgę
– Dolegliwości poprzedzające ból/występujące w trakcie napadu bólu/pojawiające się po napadzie

- Napady padaczkowe
Obecnie najbardziej rozpowszechnionym samoistnym
bólem głowy jest ból głowy typu napięciowego. Częstość
jego występowania waha się w granicach 31-74% populacji dorosłych/rok. Stosunek liczby kobiet do mężczyzn
cierpiących na ten rodzaj bólu wynosi 4 : 1.
W powstawaniu bólu typu napięciowego biorą udział:
- zaburzenia naczynioruchowe
- przetrwały skurcz mięśni czepca*
- mechanizm ośrodkowy (zmiana stężenia serotoniny
i endorfiny)
- mechanizm obwodowy (rola dróg nerwowych prowadzących bodźce z kręgosłupa szyjnego)
Klasyfikacja bólu głowy typu napięciowego:

2.1. Rzadki epizodyczny ból głowy typu napięciowego
(epizody bólu rzadziej niż raz w miesiącu)
Cechy bólu głowy wskazujące na jego objawowe po2.2. Częsty epizodyczny ból głowy typu napięciowego
chodzenie:
(epizody bólu od 1 do 14 razy w miesiącu)
- Nagły silny („piorunujący”) ból głowy
2.3. Przewlekły ból głowy typu napięciowego (ból wy- Po raz pierwszy ból głowy pojawia się po 50 r.ż.
stępuje co najmniej 15 dni w miesiącu i trudno odróżnić
- Inny niż dotychczas charakter odczucia bólu, szcze- poszczególne epizody bólu)
gólnie po 50 r.ż.
Bólu głowy typu napięciowego trwa z reguły od 30 min
- Świeżo przebyty uraz głowy
do 7 dni i posiada co najmniej dwie z następujących cech:
- Narastanie bólu głowy: nasilenie, wzrost liczby na• Obustronne umiejscowienie;
padów
• Uciskowy/ściskający charakter (nie pulsujący);
- Ból po wysiłku fizycznym, napięciu mięśni, kaszlu,
• Łagodne lub umiarkowane natężenie;
aktywności seksualnej
• Nie nasila się przy rutynowej aktywności fizycznej,
- Ból, który budzi ze snu i jest nasilony rano
takiej jak spacerowanie, wchodzenie po schodach.
- Ból i nadwrażliwość na ucisk tętnicy skroniowej
u osób powyżej 55 r.ż.
Ból ma obie następujące cechy:
- Ból głowy w czasie ciąży lub po porodzie
• Brak nudności i wymiotów (może wystąpić osłabie- Przedłużające się bóle głowy u dziecka
nie łaknienia);
- Ból głowy u chorego na nowotwór
• Może towarzyszyć mu fonofobia lub fotofobia, lecz
- Przekrwienie oka
nie oba te objawy jednocześnie.
- Objawy ogólne (np. wzrost temperatury, wzrost warBól nie jest przypisywany innemu zaburzeniu.
tości ciśnienia tętniczego, bóle mięśni i stawów, zmia*Czepiec ścięgnisty - pokrywa sklepienie czaszki między obu brzuścami ku bony skórne, spadek masy ciała)
kom, do kresy skroniowej. Zrośnięty ze skórą głowy.
- Objawy neurologiczne (stwierdzane podczas badania
Ciąg dalszy artykułu autorstwa Pani dr A. Borratyńskiej zamieślekarskiego)
cimy w kolejnym numerze „Przewodnika Pacjenta”
- Zaburzenia świadomości, zaburzenia pamięci
W styczniowym numerzez „Przewodnika Pacjenta” opublikowaliśmy 1-wszą część artykułu poświęconego pielęgnacji jamy ustnej.
Poniżej – ciag dalszy artykułu.
mgr piel. Dorota Gałązka
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

Pielęgnacja i higiena
jamy ustnej u osób
starszych

Jak najefektywniej zadbać
o podrażnione dziąsła?
1. Szczotkować trzy razy
dziennie (również wówczas
gdy krwawią).
2. Przynajmniej raz dziennie
czyścić przestrzenie międzyzębowe nicią dentystyczną.
3. Płukać jamę ustna specjalnym płynem (np. Eludril,
Meridol)
4. Używać miękkiej szczoteczki.

mgr piel. Dorota Gałązka

stępstwie oddziaływań chemicznych pomiędzy metalami.
Objawy polegają na obrzęku i zaczerwienieniu błony śluDolegliwości subiektywne oraz zmiany na błonie ślu- zowej w okolicy metali. Czasami występuje pieczenie i mezowej jamy ustnej wynikające z użytkowania uzupełnień taliczny smak w ustach.
protetycznych. Dotyczą one najczęściej protez całkowitych
Psychologiczne
i częściowych osiadających.
Zalicza się tu wszelkie nieprzyjemne odczucia ze strony
Negatywne oddziaływanie uzupełnień protetyczjamy ustnej, którym nie towarzyszą żadne zmiany miejsconych może mieć następujący charakter:
we. Początek występowania objawów wiązany jest przez
• mechaniczny
pacjentów z założeniem uzupełnienia protetycznego. Do• infekcyjny
legliwości te to pieczenie, uczucie suchości, ślinotok itd.
• toksyczny
Przyczyny tych stomatopatii nie są znane, prawdopodobnie
• uczuleniowy
powstają na tle urazów psychicznych, stanów depresyj• elektrogalwaniczny
nych, hipochondrii.
• psychologiczny
Mechaniczne
Powstają w wyniku ucisku i ocierania protezy całkowitej lub częściowej osiadającej. Rozległa płyta tych protez
może nierównomiernie przylegać i powodować odleżyny.
Może ona być również szorstka na powierzchni przylegającej do błony śluzowej, co skutkuje otarciami.
Infekcyjne
Na powierzchni uzupełnień protetycznych, podobnie
jak na szkliwie zębów tworzy się płytka bakteryjna. Drobnoustroje tworzące ów osad są przyczyną infekcji błony
śluzowej jamy ustnej. Szczególnie sprzyjające warunki do
rozwoju mają one pod płytą całkowitej protezy górnej.
Toksyczne
Uzupełnienia protetyczne:
Występują one stosunkowo rzadko. Ich przyczyną jest
Stałe
oddziaływanie materiału protezy poddanego nieprawidłowej obróbce technicznej. Skutkiem tego jest uwalnianie
• wkłady koronowo-korzeniowe
substancji drażniących błonę śluzową. Objawy to pieczenie
• wkłady koronowe
i zaczerwienienie błony śluzowej, nasilające się podczas
• licówki
użytkowania protezy.
• korony protetyczne
• mosty protetyczne
Uczuleniowe
Ruchome
Ten rodzaj stomatopatii występuje u osób uczulonych
na materiał akrylowy i posiadających uzupełnienia prote• protezy szkieletowe
tyczne zawierające to tworzywo. Dotyczy nie tylko użyt• protezy częściowo osiadające
kowników protez całkowitych i częściowych lecz także
• protezy całkowite
pacjentów posiadających mosty i korony pokryte akrylem.
U osób posiadających protezy całkowite objawy uczulenia
pojawiają się wkrótce po założeniu uzupełnienia akrylowego w miejscu jego zetknięcia z błoną śluzową. Symptomy
mają postać zaczerwienienia, obrzęków, grudek, pieczenia
błony śluzowej. Zmiany te cofają się po usunięciu protezy
z jamy ustnej.
Elektrogalwaniczne
Prądy elektrogalwaniczne mogą powstawać w obecnoIstotnym znaczeniem jest higiena uzupełnień proteści dwóch lub więcej różnych metali w jamie ustnej albo
tycznych
!
w przypadkach styku z metalowymi przedmiotami u osób
Nieoczyszczone protezy stanowią siedlisko drobnoustromających choć jedno metalowe uzupełnienie protetyczne.
Rolę odgrywają metale zawarte w klamrach i innych za- jów, grzybów drożdżopodobnych i dlatego mogą stanowić
czepach protez częściowych, koronach, mostach, wkładach przyczynę stanów zapalnych i infekcji, nie tylko błony ślukoronowo-korzeniowych, wszczepach zębowych. Podraż- zowej jamy ustnej, ale także gardła i dolnych odcinków
nienia wywoływane są przez jony metali uwalniane w na- przewodu pokarmowego. Znajomość zasad higieny i ich
Stomatopatie Protetyczne
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