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Η ξαγάδα πξσθηηθνύ δαθηπιίνπ είλαη κηα επώδπλε θαηάζηαζε πνπ αθνξά ηηο
παζήζεηο
ηνπ
πξσθηνύ.
Οπζηαζηηθά, κηιάκε γηα έλα “ζθίζηκν” ζηνλ βιελλνγόλν ηνπ πξσθηνύ θαη ιύζε ηεο
ζπλέρεηαο απηνύ πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ελόο ηνπηθνύ έιθνπο ην
νπνίν νδεγεί ζε πνιύ επώδπλε θαηάζηαζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θέλσζεο αιιά θαη
ώξεο κεηά από απηή.
Πού οθείλεηαι
Χαξαθηεξηζηηθό ηεο παζήζεσο απηήο είλαη όηη νη αζζελείο απνθεύγνπλ όζν κπνξνύλ
λα πάλε γηα θέλσζε ιόγσ ηεο νδπλεξήο θαηάζηαζεο πνπ αληηκεησπίδνπλ. Μπνξεί λα
νθείιεηαη ζε δπζθνηιηόηεηα ε αθόκα θαη ζε έληνλε ππεξηνλία ηνπ έζσ ζθηγθηήξα ηεο
πεξηνρήο.
υμπηώμαηα
Σπλήζσο ζπλππάξρεη θαη θλεζκόο θαη αηκνξξαγία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θέλσζεο!
Διάγνωζη
Η δηάγλσζε είλαη ζπλδπαζηηθή. Γίλεηαη από ην ηζηνξηθό ηνπ αζζελνύο, ην νπνίν είλαη
θάηη παξαπάλσ από ζαθέο, θαη βεβαίσο από ηελ θιηληθή εμέηαζε.
Καηά ηελ θιηληθή εμέηαζε παξαηεξνύκε έλα έιθνο ζην έμσ ζηόκην ηνπ πξσθηνύ θαη
πνιιέο θνξέο είλαη ηόζν βαζύ πνπ βιέπνπκε θαη ηηο ίλεο ηνπ έζσ ζθηγθηήξα.
Χαξαθηεξηζηηθό, επίζεο, είλαη όηη θαηά ηελ θιηληθή εμέηαζε είλαη ιίαλ επώδπλε ε
δαθηπιηθή εμέηαζε ύπεξζελ ηεο ξαγηάδνο θαη θπξίσο θαηά ηελ 6ε ώξα ηνπ πξσθηηθνύ
δαθηπιίνπ ζεκείν πνπ επηζπκβαηλεη ην 90% ησλ ξαγάδσλ.
Ανηιμέηώπιζη
Η αληηκεηώπηζε κπνξεί λα είλαη ζπληεξεηηθή κε βειηίσζε ηεο δηαηξνθήο πνπ έρεη
ζαλ απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ησλ θελώζεσλ ή θαξκαθεπηηθή κε ηνπηθέο αινηθέο
ληηξσδώλ. Καη νη δπν κέζνδνη, βέβαηα, έρνπλ θησρά απνηειέζκαηα.
Μέρξη πξόζθαηα, ε κέζνδνο εθινγήο ήηαλ ε ρεηξνπξγηθή πιάγηα έζσ ζθηγθηεξνηνκή.
Ωζηόζν, κε ηελ πξόνδν ηεο επηζηήκεο θαη ηεο πςειήο ηερλνινγίαο ζηελ ππεξεζία
απηεο, εθαξκόζακε γηα πξώηε θνξά ζηελ Ειιάδα θαη ζην λνζνθνκείν καο
ηελ κέζνδν ζεξαπείαο ηεο ξαγάδαο κε j-plasma!
Δείηε ηο περιζηαηικό εδώ
Ποια είναι η καινοηομία
Γίλεηαη ςεθαζκόο ηεο ξαγάδαο κε εηδηθό πιηθό (αέριο ήλιο) ην νπνίν θαηαζηξέθεη ηνλ
νπιώδε ηζηό θαη απνθαζηζηά ζηγά ζηγά ηε ζπλέρεηα ηνπ βιελλνγόλνπ ρσξίο κείδσλ
ηξαύκα.
Σε ζπλδπαζκό κε ηελ ςπρξή αηκόζηαζε (cool coagulation), ε κέζνδνο απηή νδεγεί ζε
νξηζηηθή
ζεξαπεία
ηεο
ξαγαδνο
αλώδπλα
θαη
νξηζηηθά.
Γίλεηαη κε πεξηνρηθή αλαηζζεζία (saddle block) από εμεηδηθεπκέλν αλαηζζεζηνιόγν
θαη
ζηε
βάζε
ηεο
θιηληθήο
εκέξαο (one
day
clinic).
Έηζη, απνθεύγνπκε ηξαπκαηηζκό ηεο πεξηνρήο όπσο νη πξνγελέζηεξεο ρεηξνπξγηθέο
κέζνδνη θαη έλαλ βαζκό αθξάηεηαο πνπ δεκηνπξγνύζαλ απηέο γηα θάπνηεο εβδνκάδεο
ή
θαη
κήλεο
θαζώο
θαη
ηαιαηπσξία
ηνπ
αζζελνύο.
Σην πεξηζηαηηθό καο, ε επέκβαζε απηή έγηλε άςνγα αλεθηή από ηνλ αζζελή θαη
επάλειζε άκεζα ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπ!

