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ЕЕГ (електроенцефалография) е основен 
метод за откриване и контрол при лечението на 
ЕПИЛЕПСИЯ. 
l Осъществява се, като каска от електроди се по-

ставя върху главата. Те регистрират биоелектрична-
та активност на мозъчните клетки и функцията на 
мозъчната кора. 
l По време на изследването пациентът трябва да 

е със затворени очи и в покой.
l Продължителността на изследването е между 

20 и 40 минути, правят се проби с дълбоко дишане 
- хипервентилация и фотостимулация - реакция на 
светлина. 

ЦВЕТНАТА МОЗЪЧНА КАРТОГРАФИЯ 
се прави на базата на ЕЕГ, като чрез съвременна 
компютърна апаратура ЕЕГ записът се обработва 
допълнително.

Тя изследва биоелектричната активност на мозъ-
ка и много точно открива проблемните зони и обла-
сти с променена активност.

ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН РЕЖИМ И ПРАВИЛА 
ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН ПРИ ПА-

ЦИЕНТИ С ЕПИЛЕПСИЯ

l Да не се пропуска прием на лекарства, промяна 
на дозата или подмяна на медикаменти, без изрично-
то предписание на лекувация лекар.
l Да се избягват тежка физическа работа, силови 

спортни натоварвания и фитнес и всички дейности, 
водещи до хипервентилация (учестено дишане и ус-
коряване на пулса).
l Забранява се категорично и напълно употреба-

та на всякакъв алкохол, дори в малки количества, 
вкл. бира и алкохолни коктейли.
l Да се избягва прегряване на организма (сауни, 

парни бани, вани, продължителен престой на слън-
це).
l Да се избягва/ограничава излагането на интен-

зивни мигащи светлинни източници в дискотеки, 
нощно щофиране и др.
l Гледането на телевизия и стоенето пред ком-

пютъра не бива да надвишава 4 часа дневно; с крат-
ки почивки на всеки половин час; за предпочитане 
при максимално отдалечаване от екрана или мони-
тора; големината на мониторите да бъде по-малка по 
размер; помещението да бъде добре осветено; при 
чувствителните на светлинно дразнене епилептични 
пристъпи се препоръчва и забраната на компютърни 
игри.
l Шофирането в професионален план е забра-

нено.
l Много важно и полезно е човек да се научи да 

се справя със стреса, чрез редовен отдих, разходки 
на открито, овладяване на различни релаксиращи 
техники.
l Задължително е редовното хранене, вредни са 

диети, гладуване, както и обилното преяждане. 
l Да се ограничат шоколади и тонизиращи на-

питки 
l Когато се налага предписването на други 

медикаменти и лечения за придружаващи заболя-
вания, анестезии (упойки), оперативни намеси, вак-
синации, бременност и т.н., да се иска мнение и кон-
султация от лекуващия невролог.

Лечима ли е епилепсията?
Счита се, че при правилно лечение и спаз-

ване на предписания режим на живот епи-
лепсията може да бъде напълно излекувана 
в 75-80% от случаите. 

При 20% от случаите се постига значи-
телно ограничаване тежестта и честотата на 
припадъците,  а само около 5% остават без 
ефект.
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ДИАГНОЗА 
ИЗСЛЕДВАНИЯ

l По време на епилептичната атака в елек-
трическата активност на мозъчните неврони се 
явяват нарушения. Този факт се регистрира гра-
фично чрез Електроенцефалография. 

l Днес в практиката ЕЕГ и цветната Мозъчна 
Картография на ЕЕГ са ценен метод за диагно-
зата на епилепсията, както и за контрол на ре-
зултата от лечението. 

l Честотата на изследванията се определя от 
лекуващия лекар.

ЛЕЧЕНИЕ
l Преди всичко трябва да се знае, че лече-

нието на заболяването е основно медикамен-
тозно, продължително и непрекъснато. Про-
дължава минимум две години след последния 
гърч. 
l Трябва да се подчертае, че рискът от 

странични явления на антиепилептичните 
средства в днешно време е нищожен. 
l Обикновено се препоръчва лечението да 

започне с един препарат. При липса на ефект 
се прибавят втори и повече медикаменти.  
l Контролните прегледи са не по-рядко от  

1 път на 3 месеца. 

l По време на медикаментозно лечение 
се провеждат периодични контролни компю-
търни изследвания, както и специални чер-
нодробни проби, за да се регулира  и дозира 
правилно приема на лекарства.

ПРОГНОЗА
Нашият дългогодишен опит в лечение на 

епилепсията показва, че при нормален начин  
на  живот и постоянно правилно лечение в 
повечето случаи резултатите са благоприятни.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ  
ЕПИЛЕПТИЧНИТЕ ПРИПАДЪЦИ?

 
Епилепсията е заболяване, което се изразява 

с появата на пристъпи на частична или пълна 
загуба на съзнание със или без последващи гър-
чове. Епилептичните пристъпи имат най-разно-
образен клиничен израз, което е свързано със 
сложните патофизиологични механизми, лежа-
щи в тяхната  основа.

 
Епилептичните припадъци  протичат с гър-

чове на тялото и без гърчове. Някои болни имат 
т.нар. “аура” (предвестник за предстоящия при-
падък). Припадъкът започва със смущение в 
дишането, внезапно падане на земята в безсъз-
нание, следват гърчове на крайниците, изпуска-
не по малка или голяма нужда, изтръпване на 
езика, пяна в устата, шумно дишане, което може 
и да спре за кратко време, с посиняване на ли-
цето. Пристъпът трае до 1-2 минути и отзвучава 
спонтанно. След  него може да има главоболие 
и да се наблюдава сънливост.

 
При безконвулсивните “малки” пристъпи 

или абсанси, които продължават няколко секун-
ди,  предимно у деца, не се губи контрол на 
мускулатурата, пациентите не падат на земята. 
Загубва се само контакта с околните.

 
Някои деца при температурни състояния по-

лучават т.нар. фебрилни гърчове, като защитна 
реакция на мозъка за предпазване на клетките 
от увреда или загиване при високи темпарату-
ри. В повечето случаи, ако те не се повтарят не 
се развива епилептична болест.


