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Bihulebetændelse
HVOR SIDDER SYGDOMMEN?
Sygdommen kan sidde i en eller flere af dine bihuler, som du for eksempel har i pandebenet og overkæben.
HVAD ER ÅRSAGEN TIL SYGDOMMEN?
Bihulebetændelse ses som regel i tilknytning til forkølelse.
De tynde rør fra bihulerne til næsehulen lukkes, fordi slimhinderne i rørene hæver.
Der kommer så betændelse i det slim i bihulen, som ikke kan løbe ud.
HVORDAN MÆRKER DU SYGDOMMEN?
Du får hovedpine og trykken for øjnene, og der kan komme gulgrønt slim fra næsen.

HVORDAN BEHANDLES SYGDOMMEN?
Det vigtigste er at skaffe afløb fra de tillukkede bihuler. Hertil benyttes næsespray som kan fås i håndkøb. Antibiotika
bruges ved svære tilfælde med samtidig feber. Smertestillende medicin kan også fås i håndkøb.
HVAD KAN DU SELV GØRE?
Du skal gå med varmt og fornuftigt tøj som for eksempel hue og ørevarmere. Bihulebetændelsen ses først i en let form
sammen med forkølelsen. Det er en god ide tidligt at benytte næsespray, så adgangen til bihulerne ikke lukker. Indånd damp
eller fugtig luft, da væden fortynder slimhinden. Drik rigeligt. Sørg for at ligge med hovedet hævet, når du sover.
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16 klinikassistentelever færdige med 1. skoleophold
16 elever i Landstandplejen har netop afsluttet 1. skoleophold som klinikassistenter. Uddannelsen er 2 årig og har fire
praktikperioder på fire uger.
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Fokus på dysfagi
En række sygdomme og almen svækkelse kan give problemer med at synke. Den 10. februar var køkkenpersonalet fra
Dronning Ingrids Hospital på kursus i at modificere retter og fødevarer, så det let kan spises af netop patienter med
synkebesvær.
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