1
ΩΡΛ συμβουλές για τους μικρούς μας φίλους

Soul /Body
Mind

ΠΡΟΛΗΨΗ

Δέκα βασικοί κανόνες
υγείας για το παιδί
● Όταν το παιδί γυρίζει από το

σχολείο ή τον παιδικό σταθμό
είναι σημαντικό να το μάθουμε
να πλένει αμέσως τα χέρια και τη
μύτη.
● Αδειάζουμε το δωμάτιό του
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Μέσα στα τελευταία χρόνια η ειδικότητα
της Ωτορινολαρυγγολογίας έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο στον τομέα της
χειρουργικής αντιμετώπισης πολλών παθήσεων που αφορούν τα παιδιά. Οι νέες
αυτές τεχνικές, τονίζει η κ. Ανατολή Παταρίδου. Χειρουργός - Ωτορινολαρυγγολόγος
Κεφαλής και Τραχήλου (www.pataridou.gr),
βελτιώνουν τη μετεγχειρητική επούλωση, που σημαίνει λιγότερο πόνο, μικρότερη αιμορραγία και εξασφάλιση της πλήρους αφαίρεσης, όταν μιλάμε για αμυγδαλεκτομή και αδενοτομή. Εκτός από τα
χειρουργεία, μεγάλη εξέλιξη υπάρχει και
στις μεθόδους διάγνωσης, χάρη στη χρήση των ενδοσκοπίων, η οποία εξασφαλίζει
με ακρίβεια σωστή και ολοκληρωμένη
διάγνωση για κάθε περίπτωση.

Έλεγχος και θεραπευτική
αντιμετώπιση
Συχνά προβλήματα των παιδιών, που πρέπει
να αντιμετωπισθούν χειρουργικά, αποτελούν το ροχαλητό, οι άπνοιες και η βαρηκοΐα,
που κυρίως οφείλονται σε μεγάλα κρεατάκια,
αμυγδαλές και παρουσία υγρού στα αυτιά.
Τα κρεατάκια πλέον μπορούν να ελεγχθούν
άμεσα και πολύ πιο αξιόπιστα με την ενδοσκόπηση παρά με την απλή ακτινογραφία, όπως
επίσης και πιο σπάνιες καταστάσεις καλοήθων όγκων, η παρουσία πολυπόδων στη μύτη
ή η ατρησία των ρινικών χοανών. Ο έλεγχος
του λάρυγγα με το εύκαμπτο ενδοσκόπιο σε
περιπτώσεις διαταραχών της χροιάς της φωνής, σε επίμονο βήχα ή σε λοιμώξεις, καθώς

και σε δυσκολία της αναπνοής είναι πολύ σημαντικό μέσο, ώστε να εξακριβωθεί αν συνυπάρχει και άλλη παθολογία, όπως γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, λαρυγγομαλακία,
οζίδια των φωνητικών χορδών ή θηλωμάτωση του λάρυγγα. Η παρουσία υγρού στα αυτιά, δηλαδή η εκκριτική ωτίτιδα, σε κάποιες
περιπτώσεις αντιμετωπίζεται με παρακέντηση του τυμπάνου, με ή χωρίς τοποθέτηση
σωληνίσκου αερισμού, για να αποφευχθούν
μόνιμες βλάβες στην ακοή. Επίσης, πλέον η
χρόνια ιγμορίτιδα στα παιδιά, όπως και στους
ενήλικες, αντιμετωπίζεται με την ενδοσκοπική χειρουργική, η οποία διορθώνει την αιτία,
χωρίς να «βλάπτει» τις υγιείς ανατομικές δομές. Σπανιότερα προβλήματα αποτελούν οι
συγγενείς κύστεις του τραχήλου, με πιο συχνή την κύστη του θυρεογλωσσικού πόρου.

Αλλεργίες και ΩΡΛ λοιμώξεις
Παρ’ όλη όμως τη ραγδαία εξέλιξη των μεθόδων πρόληψης και θεραπείας στον τομέα της
Ωτορινολαρυγγολογίας, παρατηρείται αύξηση στη συχνότητα εμφάνισης παθήσεων, ιδιαίτερα στις παιδικές ηλικίες που το ανοσοποιητικό σύστημα είναι ανώριμο. Η ανησυχητική
έξαρση των αλλεργιών αποτελεί παράγοντα
αύξησης της συχνότητας των ΩΡΛ παθήσεων
και επηρεάζεται από την κακή διατροφή και
τα «πλούσια» σε αλλεργιογόνα παιδικά δωμάτια, και την αναγκαιότητα του παιδικού σταθμού από πολύ μικρή ηλικία. Η αλλεργική ρινίτιδα δημιουργεί ισχυρή προδιάθεση για τις
λοιμώξεις του αναπνευστικού και λειτουργεί
ερεθιστικά για τα αυτιά, τα ιγμόρεια, το λαιμό,
τους βρόγχους, την τραχεία και το λάρυγγα.

υνοψίζοντας, οι μοντέρνες χειρουργικές μέθοδοι με τη χρήση ραδιοσυχνότητων και νέων δυναμικών εργαλείων, που εξασφαλίζουν
μικρότερο τραύμα και πολύ πιο ήπια ανάρρωση, είναι σε θέση να διορθώσουν άριστα και δίχως μετεγχειρητική ταλαιπωρία για το παιδί τα προβλήματα
αυτά. Συνεπώς, η παρακολούθηση από τον ειδικό είναι αναγκαία, καθώς οι γνώσεις του επιτρέπουν να δώσει χρήσιμες συμβουλές που αφορούν την κατανόηση
του μηχανισμού και των αιτίων των καθημερινών ΩΡΛ προβλημάτων υγείας.
Αυτό μπορεί να λειτουργήσει εκπαιδευτικά τόσο για το παιδί όσο και τους γονείς,
οι οποίοι με την αγάπη και την έμπρακτη εφαρμογή των μέτρων πρόληψης θα
βελτιώσουν τη γενικότερη υγεία των παιδιών τους. Πρωταγωνιστές στη ζωή μας
είναι τα παιδιά μας. Οφείλουμε να τους εξασφαλίζουμε την καλή υγεία και την
απόκτηση καλών συνηθειών για το μέλλον τους.

από τα περιττά παιχνίδια και
πράγματα που είναι εκτεθειμένα
στη σκόνη.
● Καλό και χρήσιμο είναι να απο-

φεύγουμε τα βαριά χαλιά.
● Διώχνουμε τα μαλλιαρά κου-

κλάκια - κυρίως από το κρεβάτι
του γιατί συνήθως κοιμάται κολλώντας τα στο προσωπάκι του.
● Αφήνουμε το παιδί να συμμετέχει στο μαγείρεμα και την ετοιμασία του φαγητού και βέβαια ακολουθούμε τους βασικούς κανόνες
της μεσογειακής διατροφής.
● Δεν βάζουμε στα ντουλάπια

και το ψυγείο μας βιομηχανοποιημένα τρόφιμα που περιέχουν
δεκάδες συντηρητικά, πρόσθετα
αρώματα και χημικά.
● Δίνουμε στο παιδί να καταλάβει

πως σε ό,τι αφορά τη διατροφή,
η διαδικασία που εγγυάται το
ιδανικό αποτέλεσμα έχει ένα σχετικό κόπο (π.χ. είναι προτιμότερο
να στύψουμε ένα φυσικό χυμό
από το να τον σερβίρουμε από το
κουτί).
● Αποφεύγουμε εντελώς το

κάπνισμα! Διαφορετικά, εκθέτουμε το παιδί μας όχι μόνο στους
κινδύνους του παθητικού καπνίσματος αλλά και στο λεγόμενο
«κάπνισμα από τρίτο χέρι».
●Όταν το παιδί ροχαλίζει έντονα,

κάνει άπνοιες στον ύπνο ή δεν
απαντάει άμεσα όταν του μιλάμε
πρέπει να το δει ωτορινολαρυγγολόγος. Κάποια παιδιά που αρρωσταίνουν συχνά με λοιμώξεις
του ανώτερου αναπνευστικού
χρειάζονται χειρουργείο.
● Γινόμαστε σωστό πρότυπο για

το παιδί μας δείχνοντάς του ότι η
άθληση, η σωστή διατροφή και ο
καλός ύπνος είναι πολύ σημαντικά στοιχεία για την καλή υγεία.

