Давали ліки, від яких дуже хотілося спати. Коли сідав за кермо,
то замість однієї лінії на дорозі ввижалися дві

ГАЗЕТА ПО-УКРАЇНСЬКИ 17 КВІТНЯ 2015 РОКУ №31(1783)

www.gazeta.ua

З Д О Р О В ’ Я 25

Через біль у губі не цілувався
двадцять років

ТРІЙЧАСТИЙ НЕРВ ЗАСПОКОЮЮТЬ ГАРЯЧОЮ ГОЛКОЮ

— Років 15 тому заболіла
верхня щелепа й щока над
нею. Сльозились очі. Думав,
гайморит або отит. Лікарі мої
діагнози не підтвердили. Через рік знов те саме, тільки
вже сильніше боліло. Вночі по п’ять разів прокидався
від болю. Так хапало, що здавалося, геть волосся на голові болить, — розповідає

від ураження трійчастого нерва на першому місці. Такий, що серед інших найсильніше викликає
бажання самогубства. Пацієнти кажуть, що через
нього жити не хочеться, — додає столичний невролог Вікторія Залевська.
Недуга найчастіше розвивається після 40 років. Як у чоловіків, так і в жінок. Навіть коли біль
подолали, у людей лишається страх, що такі самі
жахливі відчуття матимуть знов.

45-річний Олександр СТЕЦЕНКО

Були пацієнти, що повиривали
всі зуби. Від болю не могли
поїсти й поголитися

Після одеських лікарень чоловік обстежився в Києві, але
проблем із здоров’ям лікарі
не побачили.
— Навіть до гадалок ходив.
Казали, що це мені ”пороблено”. Нарешті в Київському військовому госпіталі поставили
діагноз — невралгія трійчастого нерва. Давали ліки, від яких
дуже хотілося спати. Коли сідав після них за кермо, то замість однієї лінії на дорозі ввижалися дві. Дружина спеціально
здала на права, щоб мене возити
на процедури.
Згодом чоловік лікувався
у столичному ”Центрі лікування болю”. Там зняли біль за дві
процедури.
— Трійчастий нерв біля скроні. Тому при його невралгії болить біля щік. Часто плутають
із зубним болем. Були пацієн-
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Процедуру лікування трійчастого нерва контролюють на рентгенапараті. Роблять по дватри знімки кожні п’ять-десять хвилин

ти, що повиривали всі зуби. Не могли поїсти й поголитися — від найменшого руху щокою чи щелепою біль зростає. Так страждали по 30 років.
Раніше не кожен лікар міг визначити невралгію
трійчастого нерва. Зараз із підозрою на цей діагноз направляють до невропатолога, — розповідає

нейрохірург Олексій Єрошкін,
34 роки.
— Бували й такі, кому лікар
сказав, що це не лікується. І все
життя треба пити знеболювальне. За 10-бальною шкалою біль

— Після лікування наглядаємо за пацієнтами
протягом п’яти років. Один чоловік недавно зателефонував і поскаржився, що раптом почало стріляти у вусі. Запитував, чи не повториться біль.
Заспокоюємо і кажемо, що минулий жах більше
не повернеться.
Невралгію лікують радіочастотною нейромодуляцією. Це процедура, під час якої пацієнтові
у місце болю вводять електрод. Перед тим дають
легкий наркоз. Електрод тонкий, як голка. Його
кінчик нагрівають до 50 градусів. Трійчастий нерв
руйнується, але частково.
— Пригнічуємо чутливі волокна, щоб болю
не стало, але всі функції щоки й щелепи зберігаються, — пояснює Олексій Єрошкін. — У всьому
світі такий метод використовують понад 20 років.
— Був пацієнт із стріляючим болем біля губи.
Після лікування сказав, що нарешті поцілує дружину. Вперше за двадцять років, — додає Вікторія Залевська.
Катерина ГОНЧАРОВА

