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ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Ριζική λύση στα ΩΡΛ προβλήματα των παιδιών.
Τα τελευταία χρόνια

η
ειδικότητα της ωτορι
νολαρυγγολογίας έχει σημει
ώσει μεγάλη πρόοδο στον το
μέα της χειρουργικής αντιμε
τώπισης πολλών παθήσεων,
γεγονός πολύ σημαντικό, ιδι
αίτερα για τα παιδιά. Οι νέες
τεχνικές βελτιώνουν τη μετεγ
χειρητική επούλωση, που ση
μαίνει λιγότερο πόνο, μικρό
τερη αιμορραγία και εξα
σφάλιση της πλήρους αφαίρε
σης, όταν μιλάμε για αμυγδα
λεκτομή και αδενοτομή. Εκτός
από τα χειρουργεία, σημαντι
κή εξέλιξη έχει σημειωθεί και
στις μεθόδους διάγνωσης των
ασθενειών και προβλημάτων,
χάρη στη χρήση των ενδοσκο
πίων, η οποία εξασφαλίζει με
ακρίβεια μια μια σωστή και
ολοκληρωμένη διάγνωση για
κάθε περίπτωση.
Συμπτώματα - Διάγνωση.
Ένα πρώτο παράδειγμα είναι
τα κρεατάκια, τα οποία πλέον
μπορούν να ελεγχθούν άμεσα
και πολύ πιο αξιόπιστα απ’
ό,τι με την απλή ακτινογρα
φία, όπως επίσης και οι περισ
σότερο σπάνιες καταστάσεις
καλοήθων όγκων, η παρουσία
πολυπόδων στη μύτη ή η ατρη
σία των ρινικών χοανών. Ο
έλεγχος του λάρυγγα με το εύ
καμπτο ενδοσκόπιο σε περι
πτώσεις διαταραχών της χροι
άς της φωνής, σε επίμονο βή
χα ή σε λοιμώξεις, καθώς και
σε δυσκολία της αναπνοής, εί
ναι πολύ σημαντικό μέσο, ώστε
να εξακριβωθεί αν συνυπάρ
χει άλλη παθολογία, όπως γα
στροοισοφαγική παλινδρόμη
ση, λαρυγγομαλακία, οζίδια
των φωνητικών χορδών ή θη
λωμάτωση του λάρυγγα.

Η Αλεσάντρα
Αμπρόζιο φροντίζει
σχολαστικά την
υγεία του γιου της,
Νόα Μαζούρ.

Αντιμετώπιση.
Συχνά χειρουργικά προβλήμα
τα στα παιδιά αποτελούν το
ροχαλητό και οι άπνοιες, που
κυρίως οφείλονται σε μεγάλα
κρεατάκια και αμυγδαλές. Σή
μερα, οι επεμβάσεις αυτές γί
νονται με τη χρήση ραδιοσυ
χνότητων και νέων δυναμικών
εργαλείων, τα οποία εξασφα
λίζουν μικρότερο τραυματισμό
και πολύ πιο ήπια ανάρρωση.
Η παρουσία υγρού στα αυτιά,

δηλαδή η εκκριτική ωτίτιδα,
σε κάποιες περιπτώσεις αντι
μετωπίζεται με παρακέντηση
του τυμπάνου, με ή χωρίς το
ποθέτηση σωληνίσκου αερι
σμού, ώστε να αποφευχθούν
οι μόνιμες βλάβες στην ακοή.
Επίσης, η χρόνια ιγμορίτιδα
στα παιδιά, όπως και στους
ενήλικες εξάλλου, αντιμε
τωπίζεται πλέον αποτελεσμα
τικά με την ενδοσκοπική χει
ρουργική, η οποία διορθώνει
την αιτία, χωρίς να βλάπτει τις
υγιείς ανατομικές δομές. Σπα
νιότερα προβλήματα αποτε
λούν οι συγγενείς κύστεις του
τραχήλου, με πιο συχνή την
κύστη του θυρεογλωσσικού πό
ρου.
Πότε χρειάζεται το χειρουργείο.
Το πιο ασφαλές κριτήριο εί
ναι η άριστη σχέση του ασθε
νή με το γιατρό, ο οποίος, έχο
ντας γνώση του ιστορικού του,
είναι ο πλέον αρμόδιος να προ
τείνει εξατομικευμένα την κα
λύτερη θεραπεία για εκείνον
και την ένδειξη για χειρουρ
γείο. Με αυτό τον τρόπο μπο
ρούμε να προσφέρουμε ριζική
και άμεση λύση, η οποία οδη
γεί σε εξαιρετική βελτίωση της
καθημερινής ποιότητας της
ζωής του παιδιού.
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