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Компютърното изследване на 
вегетативна нервна система 
се препоръчва при:

 • невро-вегетативна дистония; 
 • невроза (депресия, страхови и 
  тревожни състояния); 
 • отпадналост и главоболие;
 • сърцебиене и др. 

ВидеоНистагмоГрафия
Видеонистагмографията е 
нов, съвременен метод за 
функционално изследване 
на вестибуларната система. 

Той представлява регистри-
ране и филмиране   движе-
нията на очните ябълки, 
които се отчитат чрез ком-
пютърен софтуер. 

Изследванията могат да включват тест за спон-
танен нистагъм, калоричен тест и позиционни 
тестове. Този метод е изключително полезен в 
прецизността на диагностиката и диференцира-
нето на периферната от централната вестибуларна 
симптоматика.

Тонална Аудиометрия
Позволява да се разграничат 
проблемите със слуховия апарат 
от увредата на слуховия нерв.
Изследването на въздушна и 
костна проводимост позволява 
да се направи сравнение ляво-
дясно ухо и съпоставка с норми-
те за съответната възраст.

Правят се като съпътстваща диагностика при: 

 • нарушено равновесие;
 • замайване; 
 • световъртеж;
 • шум в ушите; 
 • прилошаване;
 • пристъпно главоболие; 
 • мигрена и др. 

Компютърното изследване на ВНС се прави докато 
пациентът е в легнало положение - по тялото се 
поставя система от датчици и електроди. Те ре-
гистрират сърдечните и мускулни импулси. Едно-
временно се измерва и кръвното налягане в различни 
интервали, при промяна положението на тялото 
(седнало, легнало, изправено) и при натоварвания. 
Така получените резултати заедно с антропоме-
тричните и анатомични данни на пациента се об-
работват от компютър.

ПРЕДИМСТВА: 

  þ безболезнено и безвредно; 
  þ обективно и с висока диагностична стойност 
дава едновременна оценка на сърдечната дейност и 
вегетативната нервна система. 
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ЕМГ (електромиография)
служи за диагностициране на всички видове за-
болявания на периферната нервна система:

• дискова херния;
• радикулит;
• плексит;
• невралгия; 
• дископатия; 
• ишиас; 
• полиневропатия; 
• посттравматични 
 увреждания; 
• слабост и болки в 
 крайниците; 
• тремор; 
• паркинсонизъм; 
• мускулна атрофия 
• диабетна; 
 полиневропатия 
• артроза; 
• миалгия и др. 

 • ЕМГ се прави като контактен електрод се 
поставя последователно върху точките, по хода на 
нерва или върху изследвания мускул (на лицето, по 
ходилата и краката, по гърба или ръцете).
 • Електромиографията изследва мускулната 
и двигателна активност. 
 • При Електроневрографията чрез стимули-
ране с електрически импулси се измерва проводи-
мостта по нерва. Продължителността на изслед-
ването е ~ 10 минути за един нерв или мускул.

ПРЕДИМСТВА: 

  þ това е единственото електрофизиологично 
изследване, което поставя диагноза; 
  þ показва проводимостта по нерва и опасност-
та от парези и парализи; 
  þ показва нивото и степента на увредата и има 
прогностична стойност.                                     

Доплеровата сонография
изследва мозъчното кръвообръщение и орося-
ване при:
 • световъртеж, главозамайване;
 • нарушение на равновесието;
 • мигрена и други типове главоболие;
 • спазми на кръвоносните съдове;
 • мозъчен емболизъм;
 • отлагане на атеросклеротични плаки по          
  мозъчните съдове; 
 • мозъчен инсулт 
  (хеморагичен или исхемичен);
 • вродени аномалии на 
  мозъчните артерии; 
 • състояния след 
  мозъчно-съдови операции;
 • изтръпване и лошо оросяване 
  на крайниците.

Изследването е базирано 
на принципа на ултраз-
вука - абсолютно без-
вреден  и безболезнен за 
пациентите. Работи се 
с различни по размер сон-
ди, използва се гел, който 
позволява проникването в 
дълбочина на ултразвуко-
вите вълни. 

  þ Методът позволява да се проследят кръво-
носните съдове по цялата им дължина, натрупани 
плаки, разширения, стеснения, които определят 
правилното кръвоснабдяване и оросяване; 
  þ Директно  се проследява кръвния ток във 
вътрешно-черепните мозъчни артерии и се полу-
чава цялостна представа за мозъчното кръвооб-
ръщение, съдовото съпротивление, количеството 
кръв, което преминава за единица време, стесне-
ния на кръвоносните съдове, наличието на атеро-
склеротични плаки и тромби.

ЕЕГ/ЕлектроЕнцефалоГрафия
Мозъчна Картография на ЕЕГ

основен метод за откриване и контрол при лече-
нието на:
 • епилепсия; 
 • тумори на мозъка;
 • състояния след травми;
 • възпалителни и съдови заболявания 
    на мозъка;
 • инсулти; 
 • спазми на мозъчните съдове; 
 • главоболие с неизяснена етиология 
 • мигрена и др.

Осъществява се, като каска от електроди се по-
ставя върху главата. Те регистрират биоелектрич-
ната активност на мозъчните клетки и функция-
та на мозъчната кора. По време на изследването 
пациентът трябва да е със затворени очи и в покой. 

Продължителността на из-
следването е ~ 20 мин, правят 
се проби: хипервентилация  
(дълбоко дишане)  и фотости-
мулация  (реакция на светли-
на). 

ПРЕДИМСТВА: 

 þ безболезнено и безвредно; 
  þ това е най- евтиното от всички възможни 
апаратни изследвания на мозъка;
  þ за разлика от скенера тук няма вредни излъч-
вания и се улавя всяка промяна във функцията на 
мозъчната кора;
  þ бързо и прецизно се диагностицират невро-
логични заболявания в най-ранния им стадий;
  þ локализират се точно измененията в биое-
лектричната мозъчна активност.


