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I ΟΥ 
Τον αισθανόµαστε επειδή χτυπά το δόντι στο κρύο, 
το κεφάλι κάθε φορά που έχουµε οτρεε, τη σπονδυλική 
στήλη όταν σηκωνόµαστε από την καρέκλα και το 
στοµάχι µαδ πριν και µετά το φαγητό. Οι ειδικοί αναλύουν 
τι κρύβεται πίσω από καθηµερινά συµπτώµατα και µαδ 
δίνουν τη λύση. 

ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΜΠΟΥΡΓΑΝΗ 

Στο τέλος µιας κουραστικής µέρας 

προσπαθούµε να κλείσουµε ερµητικά 

σκέψεις, άγχη και στενοχώριες στα µικρά 

κουτάκια του µυαλού µας προκειµένου 

να χαλαρώσουµε και να πετύχουµε την 

εσωτερική µας ηρεµία µέχρι την επόµενη 

µέρα. Πολλές φορές όµως όσα µας 

απασχολούν βρίσκουν την ευκαιρία να 

ξεσπάσουν στον οργανισµό µε τη µορφή 

ψυχοσωµατικών προβληµάτων. Την εποχή 

αυτή της δύσκολης οικονοµικής κατάστασης 

οι περισσότεροι από εµάς παραπονιόµαστε 

για πονοκεφάλους και τσιµπηµατάκια στο 

στήθος. Όµως το OTpcs δεν είναι πάντα n 

µοναδική αιτία πίσω από τον πόνο, γι' αυτό 

και δεν πρέπει να τον αγνοούµε. Οι ειδικοί 

ερµηνεύουν tis mo γνωστέ5 εκδοχέ5 του και 

αποκωδικοποιούν τα... σήµατα µορ5 που 

εκπέµπει το σώµα ^ias. 

Π... ΣΤΟ ∆ΟΝΤΙ 
Για ποιο λόγο µπορεί το δόντι να πονέσει 

ξαφνικά ενώ πίνουµε κρύο νερό ή 

κοιµόµαστε; Ο evoxos: Όπως επισηµαίνει 

n οδοντίατρο5 Κατερίνα Παπαθανασίου, αναπληρώτρια 

καθηγήτρια στο Πανεπιστήµιο | 

Ταφτς της Μασαχουσέτης, «όταν ο novos εµφανίζεται 

την ώρα του ύπνου και είναι οξύς, 

µπορεί να οφείλεται σε φλεγµονή στο εσωτερικό 

του δοντιού (πολφός) και πρέπει να γίνει 

εξέταση από οδοντίατρο γιατί ενδέχεται να 

χρειαστεί απονεύρωση ή ενδοδοντική θεραπεία. 

Από την άλλη, σε περίπτωση που πονά 

κανείς µόνο στο κρύο ή το ζεστό έχουµε ένδειξη 

τερηδόνας ή ίσως υπάρχει ευαισθησία 

εξαιτίας διαβρώσεων στο δόντι, στην περιοχή 

κοντά στα ούλα. Τότε κάνουµε αποκατάσταση 

µε ρητίνη και προτείνουµε τη χρήση µαλακή5 

οδοντόβουρτσας». Αν ο πόνος επεκτείνεται 

σε όλα τα δόντια, πρέπει να προσέξουµε µήπως 

τα τρίζουµε τη νύχτα. Πρόκειται για το 

φαινόµενο του βρουξισµού, το οποίο αντιµετωπίζεται 

µε ειδικά ναρθηκάκια που φοράµε 

το βράδυ. Προλάβετε τον! Η κ. Παπαθανασίου 

προτείνει οδοντιατρικό έλεγχο ανά έξι 

µήνε5 έως µία φορά το χρόνο. 

... ΣΤΟ ΣΤΗΘΟΣ 
Ενώ σκεφτόµαστε το αυριανό 

µας φορτωµένο πρόγραµµα 
νιώθουµε µικρά τσιµπηµατάκια στο 
σηµείο Tns καρδιάς. Μπορούµε 
να κάνουµε κάτι για tis ενοχλήσει 
που εµφανίζονται στο στήθος; Ο 
evoxos: Όπως εξηγεί n καρδιολόγος 
Βίκυ Ματζαράκη, επιστηµονική 
συνεργάτιδα στο νοσοκοµείο 

Γεώργιος Γεννηµατάς, «στις 
νέες γυναίκες βλέπουµε πλέον 
ηολύ συχνά να παρουσιάζονται 
τσιµπηµατάκια (νηγµώδη άλγη) 
λόγω στρες. Αυτά υποχωρούν 
χωρίς θεραπεία. Αν πάλι ο 
novos παρουσιάζεται πίσω από 
το στέρνο, µπορεί να οφείλεται 
σε οισοφαγίτιδα (φλεγµονή στον 

οισοφάγο) και τα συµπτώµατα 
εξαφανίζονται προσωρινά µόλις 

πιούµε νερό. Σε περίπτωση που 

πονάµε όταν αναπνέουµε ή όταν 
το σώµα παίρνει συγκεκριµένη 
στάση, ενδεχοµένως να υπάρχει 
κάποια µυοσκελετική πάθηση». 
Σχετικά σπάνια τα πράγµατα είναι 
αρκετά σοβαρά: τότε ο novos 
έρχεται αιφνίδια, συνοδεύεται 
από εφίδρωση, τάση για εµετό, 

ναυτία και επεκτείνεται στα χέρια 
και την πλάτη, ενώ διαρκεί έως 
20'. Πρόκειται για τη στηθάγχη, 
που µπορεί να οδηγήσει σε 
καρδιακό επεισόδιο, και για να το 

αποφύγουµε πρέπει να µασήσουµε 
αµέσως ασπιρίνη, να καθίσουµε και 
να ζητήσουµε Βοήθεια. Προλάβετε 

τον! Η γυµναστική, n υγιεινή 
διατροφή και n διαχείριση του 

στρες είναι οι σύµµαχοι \ias για τη 
σωστή καρδιαγγειακή λειτουργία. 
Αν υπάρχει ιστορικό καρδιοπάθειας, 
υπέρταση ή υψηλή χοληστερίνη, 
απαιτείται διακοπή του καπνίσµατος 

και τσεκάπ ανά τακτά χρονικά 
διαστήµατα. Οι υπόλοιποι καλό είναι 
να εξεταζόµαστε ανά δύο χρόνια. 
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B ... ΣΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ 

g1... ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ 

J Καθιστική ζωή και κακή στάση στο γραφείο 
είναι οι πιο συχνές αιτίες πίσω από το πρόβληµα. 
Ο πόνος είναι οξύς και επίµονος και n λύση 
σίγουρα δεν είναι τα παυσίπονα. Τουλάχιστον 
όχι προτού µάθουµε τι ακριβώς συµβαίνει. Ο 
ένοχοβ: «Σε νέους ανθρώπους συχνά ο πόνος είναι 
µυϊκός, οφείλεται σε λάθος στάση του σώµατος, 
κούραση, ακόµα και σε υπερβολική γυµναστική. 
Υποχωρεί όµως µε την ξεκούραση, το ζεστό ντους 
και τα απλά αναλγητικά ή τα µυοχαλαρωτικά» 
εξηγεί ο ορθοπαιδικός Αντώνης Αγγουλές. Αν 
έχουν αλλοιωθεί σι δίσκοι στη σπονδυλική 
στήλη, ο γιατρός προτείνει φυσικοθεραπεία, ενώ 
σε προχωρηµένες καταστάσεις ίσως χρειαστεί 
χειρουργική επέµβαση. Σε σπάνιες περιπτώσεις το 
πρόβληµα επιµένει και συνοδεύεται από πυρετό, 
απώλεια Βάρους, µυϊκή αδυναµία, γι' αυτό πρέπει 
να επισκεφτούµε άµεσα τον ορθοπαιδικό, ο οποίος 
θα µας συµβουλέψει να κάνουµε περαιτέρω 
εξετάσεις. Σε περίπτωση που έχουµε και οίδηµα 
στα κάτω άκρα, πρέπει να γίνει έλεγχος ώστε να 
αποκλειστούν νεφρικά και καρδιακά προβλήµατα. 
Τέλος, σε µεγαλύτερες ηλικίες µπορεί n αιτία 
να είναι n οστεοπόρωση. Τότε συστήνονται π 
επαρκής κατανάλωση ασβεστίου και n άσκηση. 
Προλάβετέ τον! Η γυµναστική και n σωστή 
στάση προστατεύουν τη σπονδυλική στήλη και 
προλαµβάνουν την εµφάνιση µυοσκελετικών 
παθήσεων. 

I Τι µπορεί να συµβαίνει σε περίπτωση που 

το επώδυνο αυτό αίσθηµα επιµένει εδώ και 

καιρό είτε γευµατίσουµε είτε όχι; Ο evoxos: 
Αν ο novos εκδηλώνεται ενώ είµαστε νηστικοί, 
iams είναι ένδειξη napouoias έλκου:, αλλά 
σε περίπτωση που επεκτείνεται και στην πλάτη 
µπορεί το πρόβληµα να οφείλεται στη χολή ή 
το πάγκρεα:. Από την άλλη, αν τα συµπτώµατα 

παρουσιάζονται µετά το φαγητό, µπορεί να 
προέρχεται από tis συσπάσει Tns χοληδόχου 
κύστηε και ο γιατρό: πρέπει να διερευνήσει τη 
χολή. Enions κάτι που πρέπει να προσέξουµε 
είναι το χρώµα των ούρων, koGgus n σκούρα 
απόχρωση είναι ένδειξη ότι κάτι συµβαίνει στη 
χολή. Oncus εξηγεί ο Ειώργο: Αναγνωστόπουλο:, 

γαστρεντερολόγο:-µικροενδοσκόπο:, 

επιστηµονικό: συνεργάτη: στο νοσοκοµείο Μητέρα, 
το παραπάνω ιστορικό θα κατευθύνει το 

γιατρό να συστήσει αιµατολογική εξέταση για 
µέτρηση Tns αµυλάση: (ένζυµο) και iocos χρειαστεί 

γαστροσκόπηση. Προλάβετέ τον! Σύµφωνα 
µε το γιατρό, καλό είναι να διακόψουµε 

το κάπνισµα, που αποδεδειγµένα µα: βλάπτει, 
καθώ5 και την υπερκατανάλωση αλατιού. 

... ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ 
Γυρίζουµε σπίτι και το νιώθουµε να... βράζει. Καθόλου 

τυχαίο αν αναλογιστούµε πόσο αγχωµένε: είµαστε. Ο ένοχο:: 
Ο συνήθη ύποπτο: είναι n λεγόµενη κεφαλαλγία τάση:. 
«Πρόκειται για πόνο που οφείλεται κυρίως στο στρες και την 
κόπωση, γι' αυτό και υποχωρεί µόλις κάποιο: κοιµηθεί» εξηγεί 
ο Ktovaravrivos Σπίγγθ5, νευρολόγοβ, µέλος Tns Ελληνική* 
Εταιρείας Κεφαλαλγία:. Από την άλλη υπάρχουν περιπτώσεις 
που το αίσθηµα είναι ανυπόφορο, διαρκεί έακ τρεις µέρες, 
εντοπίζεται στα µάτια και επεκτείνεται σε όλο το κεφάλι. Τότε ίσως 
έχουµε ηµικρανία. «Συστήνουµε otous ασθενεί: να αποφεύγουν 
την έντονη γυµναστική και tis τροφές που έχουν διαπιστώσει 
ότι tous ενοχλούν. Σε K0noious auris είναι τα κίτρινα τυριά και 
σε άλλους το κρασί. Τα αντιεπιληπτικά φάρµακα ενδέχεται να 
χορηγηθούν προληπτικά σε µικρότερε: δόσεις, γιατί βοηθούν» 
επισηµαίνει ο κ. Σπίγγο5. Σύγχρονε* έρευνες δείχνουν ότι οι 
ενέσει: βοτουλινικήβ τοξίνπ5 δεν προλαµβάνουν την κεφαλαλγία 
τάση:, αλλά iocos ενδείκνυνται περισσότερο για την ηµικρανία. 
Σε κάθε περίπτωση, το πιο σηµαντικό είναι να επισκεφτούµε το 
νευρολόγο για να αποκλειστεί κάποια σοβαρή πάθηση και να 
µην κάνουµε υπερκατανάλωση φαρµάκων. Προλάβετε τον! 
Όπω: επισηµαίνει ο γιατρό:, είναι σηµαντικό να κάνουµε υγιεινή 
διατροφή και να διαχειριζόµαστε το στρες. 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ . 
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