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ΤΗΛΕΦΩΝΟ: .......................
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΛΙΓΓΟΥ
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.
Σημειώστε με Χ ανάλογα με την απάντηση που δίνετε
ΝΑΙ ΟΧΙ
Νιώθετε το κεφάλι σας ελαφρό και κενό;
Εχετε σκοτοδίνη – βλέπετε θαμπα;
Νομίζετε οτι είστε πάνω σε βάρκα που κουνιέται;
Χάνετε τις αισθήσεις σας και δεν θυμάστε μετά τι σας συνέβη;
Αν πέσετε χάνοντας την ισορροπία σας προς τα που θα πάτε να πέσετε;
Προς τα δεξιά / αριστερά / εμπρός / πίσω
Περιστρέφονται τα αντικείμενα γύρω σας;
Η εσείς περιστρέφεστε γύρω απο τα αντικείμενα;
Σας πιάνει πάνω στην κρίση πονοκέφαλος;
Εχετε τάση για εμετό ή έχετε κάποιο είδος ναυτίας;
Νιώθετε κάποια εσωτερική πίεση στα μηνίγγια σας και «πάει να σπάσει» το κεφάλι σας;
Στις παρακάτω ερωτήσεις , εκτος απο ΝΑΙ και ΟΧΙ , συμπληρώστε την απάντηση στην ερώτηση που δίνεται
ΝΑΙ ΟΧΙ
Η ζαλάδα μου είναι συνεχής και μόνιμη
Η ζαλάδα διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα
Από μερικά λεπτά έως μερικές ώρες
Από 2-3 ώρες έως και μια ημέρα
Συνεχής για ημέρες έως εβδομάδες
Καταλαβαίνετε πιο μπροστά τον ίλιγγο που θα σας έρθει; Σας ειδοποιεί με κάποια σημάδια;
Οταν περάσει ο ίλιγγος και μέχρι να σας ξανάρθει , στο μεσοδιάστημα αυτό είστε τελείως καλά;
Στρίβοντας το κεφάλι αριστερά – δεξιά, γυρίζοντας θέση στο κρεβάτι η όταν σηκώνεστε η ξαπλώνετε σας πιάνει
ίλιγγος;
Δυσκολεύεστε να περπατήσετε το βράδι στο σκοτάδι;

Μήπως αλλάξατε πρόσφατα φαρμακευτική αγωγή;
Μήπως είχατε πρόσφατα επισκεφθεί οδοντίατρο , κομμωτήριο η κάνατε ασκήσεις γιόγκα;
Μήπως καταναλώσατε μεγάλες ποσότητες καφέ , ανθρακούχων η ενεργειακών ποτών ; (red bull κλπ)
Μήπως είχατε έρθει σε επαφή με μπογιές ή ερεθιστικούς καπνούς και αέρια;
Σας ζαλίζει ένας δυνατός ήχος;
Εχετε αλλεργίες;
Κάνετε χρήση καπνού ; Πόση; Ελάχιστα Μέτρια Καθημερινά
Κανετε χρηση αλκοόλ ; Πόση ; Ελάχιστα Μέτρια Καθημερινά

Μήπως έχετε κανένα απο τα παρακάτω συμπτώματα; Σημειώστε ΝΑΙ η ΟΧΙ και σε ποιό αυτί είναι το πρόβλημα
ΝΑΙ ΟΧΙ
Δυσχέρεια στην ακοή δεξια :
αριστερά :
δεξιά και αριστερά
Βουητό
δεξια:
αριστερά:
δεξιά και αριστερά
Περιγράψτε το βουητό
.......................................................................................................................................................................
Μήπως αλλάζει το βουητό όταν ζαλίζεστε;
.......................................................................................................................................................................
Οταν σας πιάνει ίλιγγος νιώθετε κάποιο μπούκωμα στο αυτίσας;
Πόνο στα αυτιά ;
δεξια :
αριστερά :
δεξιά και αριστερά
Τρέχουν τα αυτιά σας δεξια :
αριστερά :
δεξιά και αριστερά
Εχετε αισθανθεί κάποιο απο τα παρακάτω συμπτώματα;
ΣΥΝΕΧΩΣ ΚΑΤΑ ΔΙΑΣΤΗ
ΜΑΤΑ

ΝΑΙ ΟΧΙ
Διπλωπία (βλέπετε τα αντικείμενα διπλά) ;
Μούδιασμα στο πρόσωπο και τα δάχτυλα
Μείωση της όρασης –Βλέπετε χειρότερα τώρα;
Αδυναμία στα άνω η κάτω άκρα;
Αδεξιότητα
Σύγχιση η απώλεια συνειδήσεως
Δυσκολία στην ομιλία;
Δυσκολία στην κατάποση;
Εχετε υπέρταση;
Το σάκχαρο σας είναι φυσιολογικό;
Υποφέρετε απο την καρδιά σας;
Εχετε αρθριτικά – ρευματισμούς;
Υποφέρετε απο θυρεοειδή;

Προσθέστε κάποιο ενόχλημα η παρατήρηση για το πρόβλημα σας για το οποίο νομίζετε οτι δεν έχετε ερωτηθεί παραπάνω
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ
ΤΡΑΥΜΑΤΑ
1. Διασειση εγκεφαλου
2. Contusion
3. Whiplash injury
4. Τραυμα κεφαλης
5. Ακουστικο τραυμα
6. Τραυμαυα αυτιων
7. Χρονια εκθεση σε θορυβο

8.
9.
10.
11.

ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ ΑΥΤΙΩΝ
Ιστορικο ωτορροιας
Διατρηση τυμπανου
Χρονια ωτορροια
Υπαρχον η παλιο χολοστεατωμα

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΥΤΙΩΝ
Μυριγγοπλαστικη
Τυμπανοπλαστικη
Μαστοειδεκτομη
Ριζικη ανατρηση
Αναβολεκτομη
Ενδολυφατικος σακκος
Άλλες

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΙΛΙΓΓΟ
Ισχαιμια μυοκαρδιου
Υπερταση
Αρτηριοσκληρυνση
Ισχαιμια εγκεφαλου
Νεφρικη ανεπαρκεια
Σ.διαβητης
Αθησεις θυρεοειδη

26.
27.
28.
29.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
Βακτηριακη λαβυρινθιτις
Βακτηριακη μηνιγγιτις
Ιογενης μηνιγγοεγκεφαλιτις
Λοιμωξη από χλαμυδια

30.
31.
32.
33.

ΩΤΟΤΟΞΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
Διουρητικα
ΑΜινογλυκοσιδες
Κυτταροστατικα
Παυσιπονα (ΜΣΑΦ, σαλικυλικα)

ΑΙΘΟΥΣΟΤΟΞΙΚΑ
34. Τρικυκλικα αντικαταθλιπτικα
35. ΒΑρβιτουρικα
36. Διαζεπαμη

