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 سر و صورت چقدر است؟  دکتر اویسی برای درمان میگرن و دردروش  میزان موفقیت

اصطالحات درد سر و صورت، درد سر مربوط به اعصاب اتونوم جمجمه، درد اعصاب سر و صورت، سردردهای ناشی از میگرن 

روند. هر کدام از این دردها را  به کار میها و اصطالحات مترادفی هستند که در ادبیات پزشکی  و نورالژی عصب سه قلو واژه

بندی فرضی این امراض  بندی مجزایی قرار داد که مستلزم رویکردهای درمانی خاص خود است. از این رو، دسته توان در طبقه می

های درمانی  گزینهای از  پذیر خواهد بود. شمار گسترده بندی بر اساس روش درمانی استفاده شده انجام ، و این دستهاستامری دشوار 

باشد.  های تک جلسه ما می درمان درصدی ٩٦تا  ٩۵اثر هستند. نتایج بدست آمده حاکی از موفقیت  موجود تا حدی یا به طور کامل بی

 از بیماران نیازمند جلسه دوم درمانی خواهند بود. درصد ٦تا ۵هرچند، 

 مند شود؟ تواند از این نوع درمان بهره کدام طیف سنی می

های سنی گوناگون را  گیرد. ما تمامی بیماران با طیف سردرد ناشی از میگرن تمامی سنین و هر دو جنسیت را در بر می

به میگرن و درد صورت بستگی دارد. این روش درمانی برای سنین  ها آنپذیریم. پذیرش بیماران به طول دوره ابتالی  می

 .شود سال توصیه می ٨٦تا ١٠

Botoxتر اویسی برای درمان میگرن و درمان سردردهای میگرنی از طریق تزریق دکروش  تفاوت بین
®

 چیست؟  

Botoxتزریق 
®

. این امر نیستدهد، اما قادر به درمان سردردهای ناشی از میگرن  عالئم میگرن را مورد هدف قرار می 

Botoxبه خاطر آن است که 
®

کند. تاثیر بوتاکس تنها به مدت چند ماه و به طور  فقط انتهای اعصاب حرکتی را فلج می 

موقتی خواهد بود، و پس از آن احتمال بازگشت عالئم بیماری حتی با شدت بیشتر وجود دارد. حتی این احتمال وجود دارد 

Botoxکه تزریق 
®

دردهای میگرنی شدیدتر بیانجامد. از سوی منجر به ترشح پادتن در بدن شده و در نهایت به بروز سر 

همراه بوده است. این میزان موفقیت به آن خاطر  درصدی ٩٦تا  ٩۵دیگر، درمان پیشنهادی دکتر اویسی با میزان موفقیت 

دهد. نتایج برخی از  است که درمان پیشنهادی دکتر اویسی به طور مستقیم عوامل ایجاد میگرن را مورد هدف قرار می

Botoxحاکی از آن است که هیچ تفاوتی بین دارونماهای تسکینی )پالسیبو( و  مطالعات
®

 وجود ندارد. 

 های منفی به دنبال خواهند داشت؟ داروهای مورد استفاده در این روش درمانی چه عوارض جانبی و واکنش

شود. به  ( استفاده میFDA)در این روش درمانی، از کمینه میزان داروی تاییدشده توسط سازمان غذا و داروی آمریکا 

های دارویی از این  هیچ گونه واکنش منفی وجود نخواهد داشت. بیماران آلرژیک به هر یک از ترکیب همین سبب، تقریبا  

 زدایی شوند. قاعده درمانی مستثنی خواهند بود، مگر اینکه به تدریج با تجویز دُز اندک دارو حساسیت

          نخستین گام این روش درمانی چیست؟

شود. پزشک معالج، با  آوری تاریخچه بیماری فرد، و ارزیابی سوابق دارویی وی آغاز می نخستین گام با مشاوره، جمع

بررسی دقیق این سوابق و اطالعات زمان مناسب آغاز درمان و همچنین صالحیت ادامه مصرف داروهای قبلی میگرن 

های پیشین بیمار به تدریج کم شوند، و از قطع یکباره آنها پرهیز کند. در برخی مواقع باید دارو توسط بیمار را تعیین می

زدایی قرار  بایست پیش از شروع درمان، تحت سم اند، می شود. بیمارانی که برای مدت طوالنی از مخدرها استفاده کرده

روع درمان از این نوع ساعت قبل از ش ٧٢نمایند باید به مدت  های خون استفاده می کننده بگیرند. بیمارانی که از رقیق
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نمایند. مصرف بقیه داروها را  مصرفگرم  میلی ٨١توانند روزانه یک قرص آسپیرین با دُز  داروها پرهیز کنند، اما می

 توان با رعایت ایمنی ادامه داد.  می

 در روز درمان، بیمار باید انتظار چه اتفاقاتی را داشته باشد؟

برند، وقت مالقات با پزشک را در همان روز مراجعه، یا فردای آن روز، تعیین  ورت رنج میبرای بیمارانی که از درد حاد سر و ص

کنیم. یک سری راهکارهای مخصوص بهداشتی برای شستشوی سر/ مو تعیین شده است که بیمار موظف به انجام آنها خواهد بود.  می

 گیرد. مر بر روی تخت معاینه قرار میبعد از آن، بیمار برای ادامه روند درمان به صورت طاق باز و سپس د

 آیا روند درمان با درد همراه خواهد بود، آیا همه افراد قادر به تحمل آن خواهند بود؟

ثانیه سوزشی را بر روی پوست و بافت زیر آن ایجاد  ١٠تا  ۵تواند به مدت  های دیگر می به طور معمول، تزریق دارو همانند تزریق

پوستی   العاده باالیی نسبت به تزریقات داشته باشد، یک ساعت پیش از شروع درمان وی از آرامبخش فوقکند. اگر بیمار حساسیت 

 انجامد. دقیقه به طول می ٦٠شود. روند درمان به مدت  استفاده می

 چه زمانی درد من تسکین داده خواهد شد؟

رفت. این یک روند فیزیولوژیکی است که چندین عصب عمده، غدد  به احتمال فراوان، درد شما بالفاصله پس از درمان از بین خواهد

سازد که همگی به طور مستقیم با درد سر و صورت در ارتباط هستند.  ها و وریدهای زیادی را درگیر می عصبی گانگلیون، و شریان

 یابد. ساعت به طور کامل تسکین می ٧٢تا  ٤٨یابد و بیمار پس از  درد به سرعت کاهش می

 افتد؟ دوباره به میگرن و دیگر دردهای غیر عادی در صورت خود دچار شوم چه اتفاقی میاگر 

افراد نیز در نقاط دیگر بدن،  درصد 5 تا 2رود.  (، میگرن پس از نخستین جلسه درمانی از بین میدرصد  ٩٦تا  ٩۵در بیشتر بیماران )

طبیعی خواهد بود، چرا که اعصاب از لحاظ کالبدشناختی با یکدیگر  یا همان نقطه قبلی دوباره احساس درد خواهند کرد. این یک امر

گیرند؛ تا فقط  متفاوت هستند و نحوه دخالت آنها در روند بیماری یکسان نیست. این دسته از بیماران تحت جلسه دوم درمانی قرار می

 ها تحت معالجه قرار بگیرد. های عصبی مقاوم آن شاخه

 ؟ آیا بیمه من این نوع درمان را پوشش خواهد داد؟هزینه درمان چقدر خواهد بود

ای که ما در ازای این روش   دهند. هزینه های بیمه این روند درمانی را به دلیل جدید بودن آن تحت پوشش قرار نمی برخی از شرکت

های  بول هستند. برای فعالیتهای پرداختی نیز قابل ق کنیم، تقریبا برای همه افراد مقرون به صرفه است. طرح درمانی پیشنهاد می

تان دریافت  های پیگیری درمان شما را از بیمه شود. البته شاید تنها هزینه مالقات ای دریافت نمی اضافی بعدی در روند درمان هیچ هزینه

 نماییم.

فاده نمود. در صورت نیاز، دهندگان خدمات است  های پس انداز سالمت یا دیگر ارائه شاید بتوان برای پوشش کل هزینه درمان از حساب

شود. ما  به ایشان تحویل می  های بیمه های دریافتی و دیگر اطالعات بالینی بیمار برای ارائه به سازمان پروتکل درمانی، رسید هزینه

 دهنده شما نیستیم. های درمانی از شرکت بیمه پوشش قادر به دریافت مستقیم هزینه

 ( هستند؟FDAتایید سازمان غذا و دارو ) شده مورد آیا داروهای به کار گرفته

 اند. ها مورد استفاده قرار گرفته ای از بیماری های زیادی در مسیر درمان طیف گسترده بله. داروهای ما برای سال

 انجامد؟ این رهایی از بیماری تا چه مدت به طول می
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کی از بیماران ما که نسبت به دیگران بیشترین دوران ابتال مدت خواهد بود. ی تجربیات ما حاکی از آن است که این یک رهایی طوالنی

سال رهایی خود از هرگونه سردرد دهمین به بیماری را داشت و حدود سی سال با بیماری میگرن دست و پنجه نرم کرده بود، امسال 

 کند. را تجربه می

 اگر درمان موثر واقع نشود، چه خواهد شد؟

سال ابتال به میگرن، پس از درمان نوعی  ٦٠تا  ٣٠ایم. ممکن است برخی افراد با سابقه بیش از  ما هنوز با چنین شرایطی روبرو نشده

 شود. ایبوپروفن یا استامینوفن برطرف می مصرفکنند؛ این درد به راحتی با   درد فانتوم )خیالی( را تجربه 

 گردد؟ ه زمانی باز میسابقه به کارگیری این روش درمانی به چ

شد. البته، دکتر فارو تی.  و مشاهدات محققین انجام میتجربیات فردی  آغاز گردید، و روند آن بر پایه ٢٠٠۵تجارب درمانی ما از سال 

های گوناگون اعم از سیستم عصبی اتونوم، درد سر و صورت و  سال اخیر در زمینه ١۵اویسی طی مطالعات گسترده خود در 

 بدست آورده است.  های مرتبط دیگر، تجربیات و مهارت فراوانی را در این زمینه بیماری

 های دارویی قبلی یا ایجاد هرگونه تغییر در سبک زندگی است؟ آیا این درمان مستلزم ادامه درمان

کنیم. تا به امروز، هیچکدام  نمیبه طور معمول، ما هیچ گونه درمان دارویی استاندارد یا جایگزین را پیش یا پس از این درمان پیشنهاد 

 اند. از بیماران ما، نیازی به مصرف دارو یا تغییر در سبک زندگی خود را ابراز نکرده

 توانم از سفرهای متعدد و اتالف هزینه جلوگیری کنم؟ کنم. چگونه می من در ایالت یا کشور دیگری زندگی می

ه با کمال میل مشتاقیم از طریق تلفن، فاکس و ایمیل با شما ارتباط برقرار نماییم و به شما مشاوره درمانی بدهیم. تاریخچه ابتالی شما ب

های دیگر را مورد بررسی قرار خواهیم داد. پس از آن، یک قرار مالقات کوتاه با شما خواهیم گذاشت و جلسه درمان  میگرن و بیماری

روز در نزدیکی مرکز درمانی استقرار یابید، تا در  ٤تا ٣شود به مدت ه پس از آن برای شما ترتیب خواهیم داد. پیشنهاد میرا بالفاصل

های بعدی )جلسه درمانی دوم( دسترسی به شما آسان باشد. در غیر این صورت، بایستی یک ماه پس از درمان  صورت نیاز به رسیدگی

و اقدامات بیشتر باشد، ما   به مرکز مراجعه نمایید. در صورتی که درد اعصاب شما نیازمند رسیدگیبرای جلسه پیگیری وضعیت خود 

بیماران تنها به یک جلسه درمانی  درصد ٩۵این کار را در دومین مراجعه شما ]مراجعه پس از یک ماه[ انجام خواهیم داد. هرچند، 

 نیاز پیدا خواهند کرد.


