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Εμδξρκξπική Χειοξσογικη Ριμόπ και
Παοαοοιμίχμ – Αταίοερη οιμικώμ
πξλσπόδχμ - Μεςεγυειοηςικέπ ξδηγίεπ
Σι έγιμε μέρα ρςξ υειοξσογείξ;
Ποιμ ςημ επέμβαρη είυαςε διαγμχρςεί με υοόμια οιμξκξλπίςιδα. Η καςάρςαρη ασςή μεοικέπ τξοέπ ρσμξδεύεςαι
και από οιμικξύπ πξλύπξδεπ. Είυαςε μπξσκχμέμη μύςη και η αμαπμξή από ςα οξσθξύμια ήςαμ δύρκξλη. Η
αίρθηρη ςηπ όρτοηρηπ ήςαμ μειχμέμη. Μπξοεί επίρηπ μα σπξτέοαςε από ρσυμέπ οιμξκξλπίςιδεπ (ιγμξοίςιδεπ)
και υοειαζόραρςε ρσυμά αμςιβιξςική αγχγή. Όλα ασςά είμαι ρσμπςώμαςα ςηπ υοόμιαπ οιμξκξλπίςιδαπ. Οτείλεςαι
ρςξ όςι –για διάτξοξσπ λόγξσπ- ξ «λαβύοιμθξπ» ςηπ οιμικήπ κξιλόςηςαπ είμαι ςόρξ ρςεμόπ, πξσ δεμ μπξοξύμ μα
παοξυεςεσςξύμ ξι εκκοίρειπ και ξι παοαοοίμιξι κόλπξι δεμ αεοίζξμςαι καλά.
ήμεοα, ρςξμ 21ξ αιώμα, η θεοαπεία ςηπ υοόμιαπ οιμξκξλπίςιδαπ με ή υχοίπ πξλύπξδεπ γίμεςαι με ςα
υειοξσογικά εμδξρκόπια. Μέρα ρςξ υειοξσογείξ έγιμε ποξρπάθεια διόοθχρηπ ςηπ αιςίαπ πξσ ποξκαλξύρε ςημ
απότοανη ςηπ οιμόπ, ρςξυεσμέμα και με αρτάλεια. Αμ σπήουαμ πξλύπξδεπ, ςόςε ασςξί αταιοέθηκαμ ρςξ
μεγαλύςεοξ μέοξπ ςξσπ.

Σι μα πεοιμέμχ μεςά ςξ υειοξσογείξ;
Ριμική ρσμτόοηρη και εκκοίρειπ: Σξ μπξύκχμα πξσ είυαςε ποιμ ςξ υειοξσογείξ δε θα διξοθχθεί
αμέρχπ. Οι υειοξσογικξί υειοιρμξί ποξκαλξύμ έμα αμαπότεσκςξ ςοασμαςιρμό ρςξ ερχςεοικό ςηπ μύςηπ, πξσ
υοειάζεςαι κάπξιξ υοόμξ για μα επξσλχθεί.
Μέυοι μα γίμει ασςό, η μύςη θα είμαι μπξσκχμέμη και θα έυει εκκοίρειπ. Μπξοεί επίρηπ ςα μάςια μα δακούζξσμ
και η όρτοηρη μα είμαι μειχμέμη. Η όλη καςάρςαρη μξιάζει με ασςό πξσ μιώθει καμείπ ρε έμα ρξβαοό
κοσξλόγημα. Σξ μπξύκχμα θα βελςιώμεςαι ρςαδιακά και ξι εκκοίρειπ θα μειώμξμςαι μέρα ρε έμα διάρςημα 1-2
εβδξμάδχμ. Σξ ςελικό απξςέλερμα όμχπ ςξ πεοιμέμξσμε ρε πεοίπξσ δύξ μήμεπ από ςη μέοα ςξσ υειοξσογείξσ.

Πόμξπ:

Ο πόμξπ είμαι ρσμήθχπ ήπιξπ χπ μέςοιξπ ρε βαούςηςα. απ έυχ ρσμςαγξγοατήρει δύξ είδη
πασρίπξμχμ. Σιπ ποώςεπ 3-4 ημέοεπ καλό είμαι μα ςα παίομεςε ρςη μέγιρςη δόρη, εμώ μεςά θα αουίρεςε
ρςαδιακά μα ςα μειώμεςε και μα ςα παίομεςε μόμξ όςαμ ςα υοειάζερςε. Μημ παίομεςε διατξοεςικά πασρίπξμα
από ασςά πξσ ραπ ρσμςαγξγοατήθηκαμ, καθώπ κάπξια είδη πασριπόμχμ, όπχπ η αρπιοίμη, μπξοξύμ μα
ξδηγήρξσμ ρε μεςεγυειοηςική αιμξοοαγία.

Αιμξοοαγία:

Μικοή πξρόςηςα αιμαςηοήπ έκκοιρηπ είμαι αμαμεμόμεμη για 1-2 εβδξμάδεπ μεςά ςξ
υειοξσογείξ λόγχ ςχμ υειοιρμώμ καςά ςη διάοκεια ςξσ υειοξσογείξσ. Η πξρόςηςα θα μειώμεςαι ρςαδιακά μέοα
με ςη μέοα. Η αιμξοοαγία δεμ θα ποέπει μα είμαι έμςξμη ή ρσμευήπ. ε ρξβαοή αιμξοοαγία (ρςαγόμεπ αίμαςξπ
πξσ ρςάζξσμ από ςη μύςη), μη διρςάρεςε μα επικξιμχμήρεςε μαζί μξσ.

Πσοεςόπ: Χαμηλόπ πσοεςόπ (38 ξC ή υαμηλόςεοξπ) είμαι ρσμήθηπ μεςά ςξ υειοξσογείξ. ε πεοίπςχρη σφηλξύ
πσοεςξύ (πάμχ από 39 0C), επικξιμχμήρςε άμερα.

Σι ποέπει μα κάμχ εγώ μεςά ςξ υειοξσογείξ;
Η πεοιρρόςεοη δξσλειά ςξσ υειοξσογξύ ςελείχρε με ςξ ςέλξπ ςξσ υειοξσογείξσ. Η πιρςή εταομξγή ςχμ ξδηγιώμ
ςξσ υειοξσογξύ και η τοξμςίδα πξσ θα κάμεςε ερείπ καθημεοιμά ρςη υειοξσογημέμη μύςη ραπ θα καθξοίρει ρε
μεγάλξ βαθμό ςξ ςελικό απξςέλερμα.

Φάομακα: απ έυξσμ υξοηγηθεί πασρίπξμα και αμςιβίχρη. Σηοείρςε ςιπ ώοεπ υξοήγηρηπ ςχμ ταομάκχμ για
μα έυξσμ ςη μέγιρςη δσμαςή δοάρη.

Ριμξπλύρειπ και κοέμεπ για ςη μύςη: Αίμα και βλέμμη μέρα ρςη μύςη μπξοξύμ μα ρςεοεξπξιηθξύμ
δημιξσογώμςαπ κοξύρςεπ πξσ δσρκξλεύξσμ ςημ αμαπμξή. Είμαι πξλύ ρημαμςικό ασςέπ μα αταιοξύμςαι
ρσρςημαςικά, καθώπ ασςό θα βελςιώμει ςημ αμαπμξή, θα μειώμει ςημ πιθαμόςηςα τλεγμξμήπ και ςημ πιθαμόςηςα
ξι δξμέπ ςηπ μύςηπ μα κξλλήρξσμ ρε λάθξπ θέρη. Κύοιξπ ςοόπξπ απξμάκοσμρηπ κάθε κοξύρςαπ και βλέμμαπ
είμαι
1.
2.
3.
4.

η ρσρκεσή πλύρεχμ SinusRinse
ςξ εμσδαςικό spray (Neilmed Dry Nose ή Tonimer Gel)
ςξ απξρσμτξοηςικό gel (Otrivin gel ή Vibrocil Gel) και
η αμςιβιξςική αλξιτή (Baktroban nasal ointment).

Χοηριμξπξιήρςε ςξ εμσδαςικό spray πξλλέπ τξοέπ ςη μέοα για μα είμαι μαλακέπ ξι κοξύρςεπ.
Κάμεςε άτθξμεπ οιμικέπ πλύρειπ με μεγάλη πξρόςηςα τσριξλξγικξύ ξοξύ. Σιπ ποώςεπ ημέοεπ καλό είμαι μα
κάμεςε ςξσλάυιρςξμ ςοειπ οιμξπλύρειπ ςη μέοα υοηριμξπξιώμςαπ ςξσλάυιρςξμ έμα μπξσκαλάκι SinusRinse
(240ml) ςη τξοά. Μπξοείςε μα κάμεςε οιμξπλύρειπ όρξ ρσυμά θέλεςε και ρίγξσοα όςαμ μιώθεςε έμςξμξ
μπξύκχμα. Να πεοιμέμεςε όςι ςιπ ποώςεπ ημέοεπ, θα απξβάλλεςαι μεγάλη πξρόςηςα ρςεοεξπξιημέμηπ βλέμμαπ
ρε κάθε πλύρη. Η πξρόςηςα ασςή θα μειώμεςαι μέρα ρςιπ επόμεμεπ 1-2 εβδξμάδεπ.
Μεςά ςιπ οιμξπλύρειπ ςξπξθεςήρςε μια πξρόςηςα απξρσμτξοηςικξύ Gel και εμσδαςικξύ spray, καθώπ και μικοή
πξρόςηςα αμςιβιξςικήπ αλξιτήπ ρςξ μποξρςιμό ςμήμα ςχμ οξσθξσμιώμ.

Δίαιςα: Κάπξιξι αρθεμείπ παοξσριάζξσμ ήπια μασςία ή ακόμη και έμεςξ για 1-2 ημέοεπ μεςά ςη λήφη γεμικήπ
αμαιρθηρίαπ. Μόλιπ ασςό σπξυχοήρει μπξοείςε μα τάςε καμξμικά.
Είμαι καλύςεοξ μα απξτύγεςε ςα ζερςά σγοά για ςοειπ με ςέρρεοειπ ημέοεπ μεςά ςξ υειοξσογείξ, καθώπ ασςό
μπξοεί μα ασνήρει ςημ πιθαμόςηςα αιμξοοαγίαπ.
Μημ καπμίρεςε ή πιείςε κάπξιξ αλκξξλξύυξ πξςό καςά ςιπ ποώςεπ δέκα ημέοεπ μεςά ςξ υειοξσογείξ.

Δοαρςηοιόςηςεπ: Ο ελάυιρςξπ υοόμξπ πξσ ποέπει κάπξιξπ μα μείμει μακοιά από ςημ δξσλειά ςξσ μεςά από
ςημ επέμβαρη είμαι ςέρρεοιπ (4) ημέοεπ. Ο ακοιβήπ όμχπ υοόμξπ εναοςάςαι από ςξ είδξπ ςηπ επέμβαρηπ και ςξ
είδξπ ςηπ εογαρίαπ ραπ (π.υ. ρκόμεπ, αγοξςική εογαρία).
Είμαι καλύςεοξ μα απξτεύγξμςαι ξι κξπιαρςικέπ δοαρςηοιόςηςεπ για πεοίπξσ δύξ εβδξμάδεπ μεςά ςξ
υειοξσογείξ γιαςί μπξοεί μα ασνήρξσμ ςημ αοςηοιακή πίερη, ασνάμξμςαπ ςημ πιθαμόςηςα αιμξοοαγίαπ. Είμαι
επίρηπ καλύςεοξ μα απξτεύγεςαι ςξ τύρημα ςηπ μύςηπ.
ε πεοίπςχρη έμςξμξσ μπξσκώμαςξπ ή έκκοιρηπ, αμςιμεςχπίρςε με επιπλέξμ οιμξπλύρειπ. Εάμ μιώρεςε ςημ
αμάγκη μα τςεομιρθείςε είμαι καλύςεοξ ασςό μα γίμει με ςξ ρςόμα αμξιυςό.
Μημ ξδηγήρεςε και μημ σπξγοάφεςε ή πάοεςε ξπξιαδήπξςε ρξβαοή απόταρη ςιπ ποώςεπ 48 ώοεπ.

Πόςε ποέπει μα επικξιμχμήρχ επειγόμςχπ με ςξ γιαςοό μξσ;
Θα ραπ δξθξύμ ακοιβείπ ξδηγίεπ για ςξ πόςε θα είμαι ςξ επόμεμξ οαμςεβξύ ρςξ ιαςοείξ. Ο έλεγυξπ ρςξ ιαςοείξ
είμαι απαοαίςηςξπ για μα ποξλητθξύμ και μα διξοθχθξύμ άμερα ςσυόμ επιπλξκέπ ςηπ επέμβαρηπ.
Μη διρςάρεςε όμχπ μα επικξιμχμήρεςε άμερα μαζί μξσ ρε πεοίπςχρη:
1.
2.
3.
4.
5.

ρξβαοήπ αιμξοοαγίαπ
έμςξμηπ απότοανηπ πξσ δεμ σπξυχοεί με πλύρειπ
έμςξμξσ πόμξσ πξσ δεμ σπξυχοεί με ςα πασρίπξμα
πσοεςξύ μεγαλύςεοξσ από 39ξC
ςαδιακή επιδείμχρη αμςί ρςαδιακήπ βελςίχρηπ ςχμ ρσμπςχμάςχμ.

Καλή ρσμέυεια και Καλή αμάοοχρη!
www.kalamataorl.com

