ΟΔΗΓΙΕΣ μετά από ΚΑΚΩΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ
Με τον όρο "διάσειση" εννοούµε το σύνολο των συµπτωµάτων ενός ασθενούς που έχει χτυπήσει στο κεφάλι.
Αντιστοιχεί στην ήπιας βαρύτητας κρανιοεγκεφαλική κάκωση, (ενώ το φάσµα περιλαµβάνει ακόµη την
µέσης βαρύτητας και την βαρειά κρανιοεγκεφαλική κάκωση).
Προκαλείται από µικροτραυµατισµό του εγκεφάλου κατά την κάκωση της κεφαλής (είτε από άµεση πλήξη
ή από απότοµη επιτάχυνση - επιβράδυνση) και -συνήθως- προσωρινή δυσλειτουργία κάποιων εγκεφαλικών
κυττάρων. Η βλάβη αυτή συνήθως δε µπορεί καν να απεικονισθεί µε την αξονική ή µαγνητική τοµογραφία,
ενώ τα συµπτώµατα µπορεί να διαρκέσουν από λίγες ηµέρες έως και αρκετές εβδοµάδες. Σταδιακά, µε την
αποκατάσταση της φυσιλογικής λειτουργίας των νευρικών κυττάρων υποχωρούν και τα συµπτώµατα, τα πιο
συνηθισµένα από τα οποία είναι πονοκέφαλος, ζάλη, ναυτία, αστάθεια, καταβολή, υπνηλία, µειωµένη
ενέργεια και αδυναµία συγκέντρωσης.
Είναι σηµαντικό µετά από ένα κτύπηµα στο κεφάλι το οποίο δηµιουργεί έντονα συµπτώµατα να
αναζητείται ιατρική συµβουλή. Υπάρχουν πράγµατα που πρέπει να αποφεύγονται, άλλα που πρέπει να
γίνονται καθώς και άλλα που πρέπει να µας οδηγήσουν στον ιατρό.

Τί να αποφύγω;
•
•
•
•
•
•
•
•

Τί να κάνω;

Έντονη σωµατική ή πνευµατική κόπωση
Πολύωρη παρακολούθηση TV ή Υπολογιστή
Κατανάλωση Αλκοόλ
Λήψη Ασπιρίνης

•
•
•
•

Έκθεση στον ήλιο ή σε πολύ ζέστη

Ανάπαυση και ύπνο
Επαρκή ενυδάτωση και ελαφρά διατροφή
Παρακεταµόλη σε ήπιο πονοκέφαλο
Σταδιακή επάνοδο στις καθηµερινές
δραστηριότητες

• Αναρρωτική άδεια ή απουσία από το

Σκύψιµο και άρση βάρους
Χειρισµό βαρέων µηχανηµάτων ή πολύωρης οδήγησης

σχολείο µέχρι την υποχώρηση των

Αποφυγή σπόρ επαφής και νέας κάκωσης για 2 µε 3

συµπτωµάτων

εβδοµάδες.

Πότε να ζητήσω ιατρική βοήθεια;
Επιδείνωση των συµπτωµάτων ή µη υποχώρηση εντός εβδοµάδος
Επαναλαµβανόµενα επεισόδια εµέτων
Έντονος πονοκέφαλος που δεν υποχωρεί µε απλά αναλγητικά
Αστάθεια βάδισης, επιδεινούµενη ζάλη
Διαταραχές όρασης (θάµβος, διπλωπία)
Έκροή υγρού ή / και αίµατος από τη µύτη ή τα αυτιά
Αδυναµία ή µούδιασµα στα χέρια ή τα πόδια
Σπασµοί - Επιληπτικές κρίσεις
Σύγχυση (διαταραχές επιπέδου συνείδησης) ή διαταραχές συµπεριφοράς / λόγου

Εάν ανησυχήσω ο ίδιος ή το περιβάλλον µου για οποιοδήποτε λόγο
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