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Л Ф К   И  МАСАЖ
1. Завъртане на главата наляво и надясно.    
Брой повторения: 2-3 пъти.

 изходна позиция 

2. Наклон на главата към ляво и дясно рамо.  
Брой повторения: 2-3 пъти.

 изходна позиция

3. Наклон на главата надолу и нагоре. 
Брой повторения: 2-3 пъти.

 изходна позиция

4. Кръгообразно движение. 
Брой повторения: 
2-3 пъти.

5. Зони за точков масаж при главоболие. Точко-
вият масаж се прави с крайчетата на пръстите с 
ритмични кръгови движения в определена точка. 

Масажирайте не повече от 1 мин. на точка.

зони за точков масаж за 
премахване на главоболие:

а) област на слепоочията; 
б) синуси; 
в) теме; 
г) тил; 
д) рамо; 
е) длан; 
ж) сухожилие на петата; 
з) прасец и горна част на стъпалото.

ВАЖНО
• Ефектът от физиолечението  продължава и  
 след приключване на курса и се задържа  
 около 6 месеца.
• Курсовете се провеждат 1-2 пъти годишно.

Meдицински  Център

  “КОРТЕКС“

......................................................



ГЛАВОБОЛИЕТО 

е едно от най-често срещаните 
човешки усещания за болка

• Главоболие при Високо Кръвно Налягане 
Обикновенно болките са стягащи, от двете стра-
ни на главата или в тилната област. Главоболи-
ето може да започне като леко притискане и да 
прерасне в силна болка. Възможно е да усещате 
и туптене в тила. Основните причини за този тип 
главоболие са емоционалното пренапрежение и 
стресът.

• Главоболие от шийни проблеми и лошо 
оросяване провокира се от “хиподинамия” (сто-
ене неподвижно в една и съща поза за по-дълго 
време), от артрит или простуда. Може да болят 
и шията и раменете. Болката понякога да е при-
тискаща, стягаща, пронизваща или пулсираща.

• Мигренозно главоболие се предизвиква от 
умерени до остри нетърпими болки, тупкащи, 
предимно от едната страна на главата. Характер-
ни са повръщането, непоносимост към светлина 
или шум. Може да се предшества от аури - поява 
пред очите на мигащи, цветни петна или линии. 

• Главоболие при синузити болката е по-тъпа, 
появява се тежест. Най-често тя се локализира  
около възпалените синуси. Главоболието се поя-
вява сутрин, засилва се през деня, а вечер намя-
лява или изчезва. 

• Главоболие при очни проблеми се появя-
ва при нарушено зрение и напрягане на очните 
мускули или повишено очно налягане. Аналге-
тиците не облекчават подобен тип главоболие. 

• Главоболие при  нерегламентиран прием на 
медикаменти - те само подтискат симптомите, а 
не лекуват болестта. Продължителният прием на 
синтетични лекарства, основно аналгетици, води 
до привикване, а при употреба повече от 2-3 пъти 
седмично има опасност от сериозни увреждания 
на здравето.

• Световъртежът е усещане за нарушение на 
устойчивостта и привидно въртене на околната 
обстановка. То може да се съпровожда с гадене, 
повръщане,  шум в ушите и др.

Причините за хроничното главоболие  и свето-
въртежа са различни, но често се дължат на 
нарушения в оросяването на мозъка. 

ДИАГНОСТИКА
Задължително е при подобни оплаквания да се 
направят функционални неврологични изслед-
вания – мозъчна картография на ЕЕГ и Допле-
рова сонография. Изследванията са достъпни за 
всички. Те са напълно безвредни за организма и 
безболезнени за пациента и са от голямо значение 
за навременното диагностициране на проблема от 
гледна точка на установяване причините за оплак-
ванията.

ЛЕЧЕНИЕ
След поставяне на диагно-
зата и изясняване причи-
ните за главоболието в МЦ 
“КОРТЕКС” освен класи-
ческото медикаментозно 

лечение се прилагат съвременни методи на  
физиотерапията. 

ФИЗИОТЕРАПИЯ

• Озонотерапия – недостатъчното снабдява-
не с кислород и недостатъчното му усвояване 
от тъканите в мозъка е основно показание за 
включване на озонотерапия. Чрез нея се по-
вишава парциалното налягане на кислорода в 
кръвта и се намалява както общата така и ло-
калната хипоксия, стимулира се усвояването 
на кислорода от тъканите, подобрява се  кръ-
воснабдяването, намалява отока в тъканите. В 
резултат се подобрява вестибуларната устой-
чивост, намалява световъртежа, подобрява се 
съня, самочувствието и настроението.
• Квантова терапия – в основата на високата 
ефективност на квантовата терапия стои подо-
бряването на кръвоснабдяването, мощния про-
тивооточен ефект и подобряването на нервната 
проводимост. Повишава се транспорта на веще-
ствата през клетъчната мембрана и се активи-
рат биоенергетичните процеси в клетките.
• Ултразвук – прилагането на ултразвук 
води до промяна в процесите на увеличаване 
пропускливостта на клетъчните мембрани за 
медикаменти и регулиране на съдовия тонус. 
Засилвайки обмяната на веществата и подо-
брявайки кръвоснабдяването, ултра-звукът 
има силен обезболяващ и антиспастичен ефект,  
релаксиращ мускулите.
• Лазерна терапия и лазерпунктура – ла-
зерното лъчение води до разширяване на кръ-
воносните съдове и отстранява съдовия спа-
зъм, който е честа причина за главоболие и 
световъртеж. Подобрява се тъканния обмен и 
окислителните процеси. В резултат се получа-
ва изразен обезболяващ, противовъзпалителен 
и регенериращ ефект


