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A partnerem Cluster-fejfájásban szenved. Mit
jelent ez számomra?
Egyszerüen kifejezve lehetne mondani, hogy a
Cluster-fejfájás egy ideggyulladás a fejben,
aminek az oka eddig nem ismeretes és a
gyógyitás az orvostudomány mai állása szerint
nem lehetséges. Tehát az embernek számitania
kell azzal, hogy egy életen át ezzel a
fajdalommal fog élni! Ezt talán sokkoló hatással
von Önre, de azzal senkinek sem segitünk, hogy
ha itt és most téves reményeket keltünk, amiket
senki sem tud teljesiteni.
A mindennapi szokások változni fognak, mert
különbözö
idötartamokban
erösebben
és
gyakrabban lépnek fel a fajdalmak. Ezzek a
gyakorabbi felépések adtak a betegségnek a
nevét: Cluster egyenlö ‘halom’ – ‘csoport’ ill. a
‘fájdalom felhalmozódása’.
Ha a társa rohamot kap, akkor a legfontosabb az
Ön számára: nyugodt maradni! A rohamok ugyan
extrém fájdalmasak és a különálló számára
nagyon veszélyesnek tünik, de semmi esetre
sem életveszélyes – “csak “ nagyon fájdalmas.
Számitson arra, hogy ezzek a rohamok az akutfázisban az évek során többször felléphetnek és
erösebbek lesznek, mint kezdetben. Legyen
felkészülve arra, hogy társa az éjszaka kellös
közepén felriad és a fajdalomtól szinte üvölt, a
fejét a falba szeretne verni, de azt is tudnia kell,
hogy minden roham – kezelés nélkül is – egy
bizonyos idö után (15 perc és 3 óra közötti
idötartam) elmúlik.
Mindenesetre keressenek fel egy megfelelö
orvost, aki a betegséget ismeri és kezelni tudja.

Manapság többféle módszerrel kezelik, többek
között jó tapasztalatokat szereztek az Oxygénterápiával.
Készüljön fel arra, hogy állandóan ezzel a “nem
szeretett kisérövel” kell élniük. Például el akarnak
moziba vagy szinházba menni és útközben a
társa rohamot kap... A betegség meg fogja
változtatni az életüket, de gondoljon arra hogy
társa a rohammentes idöszakban a megszokott
módon élheti az életét.
Mit kell tennem, ha a partnerem rohamot kap?
Sok Cluster-fejfájásban szenvedö nem szereti,
ha a rohamok alatt sajnálkozást vagy kétségbe
esést mutatnak a körülötte lévök. Fontos, hogy a
hozzátartozó képes legyen segitséget nyújtani,
például gyógyszert adagolni vagy egy hideg
pakolást elkésziteni. Elönyös lehet az érintettnek
az is, ha ön képes egy „subkutane“ injekciót (bör
alá) beadni. Egy két esetben segithet egy cukor
nélküli erös kávé is. Kinálja fel a partnerének, de
ne eröszakolja rá.
Kerülje el túl hangos radiozást vagy televiziozást.
Az esetleges veszekedések is el kerülendök,
legalább is a roham tartama allatt. Legyen
tekintettel arra, hogy a partnere most nem képes
beszélgetni.
Ne
tegyen
a
tarsának
szemrehányást a betegsége miatt. Az eddigi
tapasztalatok szerint a páciensnek a legjobb ha a
rohamok alatt egyszerüen nyugton hagyják.
Hogyan magyarázzom meg barátainknak,
hogy társamnak nem “segithetek “ ?
Ha barátok vagy rokonok vannak vendégségben
Önnöknél, vagy Önnök vannak valahol
vendégségben amikor egy roham kezdödik,
gondoskodjon arról, hogy a társa egy külön
helységbe visszahúzodhasson. Probálja meg a
“jó tanácsokat” partnerétöl tavól tártani, és

magyarázza meg a többieknek röviden a
betegség lényegét. Még jobb lenne, ha az
ismerösöknek és barátoknak már elöbb (a
rohammentes idökben) elmagyarazna, hogy
miröl van szó: A betegség nem életveszélyes, de
nagyon fajdalmas – „mintha egy izzó kést
szúrnának az ember szemébe” – vagy pedig
nökkel szemben, akik már szültek – “mint a
szülési fájdalmak, csak a fejben”. Ezalatt a két
meghatározás alatt a legtöbb embernek van
fogalma arról, miröl is van szó.
Ahogy már emlitettük ilyen esetekben nem sokat
tud tenni. Probálja meg egyszerüen a rohamokat
figyelem kivül hagyni (könnyebb mondani mint
tenni). Maradjon az ismerösöknél, de legyen
felkészülve arra, hogy a fent emlitett
segitségeket minden pillanatban nyújthassa, ha
szükséges.
Ne hallgasson olyan ‘’jótanácsokra’’, mint
pl. :’’Nem kéne a társadnak segiteni ?’’ vagy :
‘’Hogy ülhetsz itt ilyen nyugodtan ?’’, stb. Ilyen
esetekben a legjobb, ha az ismeröseit röviden
felvilágositja.

