
ΥΓΕΙΑ

Στη πραγματικότητα η ιγμο-
ρίτιδα είναι μια συχνή λοίμωξη 
της παιδικής ηλικίας που συνο-
δεύει τα συνηθισμένα κρυολογή-
ματα. Η πρόληψη καθώς και η
εγρήγορση των γονιών σε τέτοιες 
περιπτώσεις μπορούν να διασφα-
λίσουν την καλή υγεία των παι-

διών τους.
Ποια είναι τα «σημάδια» της ιγ-
μορίτιδας;
Η ιγμορίτιδα εμφανίζεται πιο συ-
χνά το χειμώνα με χαρακτηριστι-
κό σύμπτωμα το βαρύ κεφάλι και 
ένα «μπούκωμα» στα αυτιά. Συ-
χνά υπάρχει και δύσοσμο έκκρι-

μα από τη μύτη ή πόνος ανάμε-
σα στα μάτια, σε ολόκληρο το 
πρόσωπο ή στο πίσω μέρος του 
κρανίου καθώς και ξηρός επίμο-
νος βήχας Η παροδική βελτίωση 
και η εκ νέου εμφάνιση των συ-
μπτωμάτων πιθανόν να οφείλο-
νται σε νέα ιογενή λοίμωξη.
Πότε θεωρείται αναγκαία η επί-
σκεψη μου σε έναν ΠΑΙΔΟ-ΩΡΛ;
Όταν τα συμπτώματα ενός κρυ-
ολογήματος επιμένουν για περισ-
σότερες από 5-7 ημέρες  ή υπάρ-
χει υψηλός πυρετός, παχύρρευ-
στες-πυώδεις εκκρίσεις, οίδημα
και πόνος γύρω από τα μάτια. Η 
τοπική θεραπεία είναι απαραίτη-
τη, και θα ήταν χρήσιμο οι γονείς 
ακόμη και από τις πρώτες μέρες 
ενός απλού κρυολογήματος να 
πραγματοποιούν στο παιδί τους 
ρινοπλύσεις με φυσιολογικό ορό  
ώστε να απομακρύνονται οι βλεν-
νοπυώδεις εκκρίσεις.
Υπάρχουν προδιαθεσικοί παρά-
γοντες;
Ναι κυρίως τα μεγάλα κρεατά-
κια, η αλλεργική ρινίτιδα, οι πο-
λύποδες, το στραβό διάφραγμα.
Πως γίνεται η διάγνωση;
Βασική εξέταση είναι ο ενδοσκο-
πικός έλεγχος με το εύκαμπτο και 
σε πολλές περιπτώσεις χρειάζε-
ται καλλιέργεια από τη μύτη που 
πρέπει να ληφθεί ενδοσκοπικά ή 
και απεικονιστικός έλεγχος.
Είναι δυνατή η απεικονιστική 
διάγνωση σε μικρά παιδιά;
Καλό ειναι να γνωρίζουν οι γο-
νείς ότι οι κοιλότητες των ιγμο-
ρείων αρχίζουν να φαίνονται με-
τά την ηλικία των τριών ετών. Αυ-
τό σημαίνει ότι οι ακτινογραφίες 
είναι περιττές στις ηλικίες κάτω 
των τεσσάρων ετών γιατί δεν βο-
ηθούν σε τίποτε όσον αφορά την 
διάγνωση. Επίσης, σε περίπτωση 
που χρειαστεί απεικονιστική δι-
άγνωση για το παιδί σας, ο κα-
ταλληλότερος τρόπος είναι αυτός 
της Μαγνητικής Τομογραφίας 
(MRI), καθώς αποφεύγεται η έκ-
θεση του παιδιού σε ακτινοβολία, 
όπως αυτή της Αξονικής Τομο-
γραφίας (CT). 
Ποια μέτρα πρόληψης πρέπει 
να πάρω για να προστατεύσω το 
παιδί μου;
Τα παιδιά πρέπει να μάθουν να 
πλένουν τα χέρια τους τακτικά 
και να βήχουν στον αγκώνα τους 
και όχι μέσα στις παλάμες. Ακό-
μη, η σωστή διατροφή πλούσια 

σε φρούτα, λαχανικά και δημη-
τριακά, ο καλός ύπνος και η
άσκηση θωρακίζουν το ανοσοποι-
ητικό. Και βέβαια, το άρρωστο 
παιδί θα πρέπει να παραμένει 
στο σπίτι γιατί κινδυνεύει όχι μό-
νο να επιδεινωθεί η κατάστασή 
του αλλά να κολλήσει και άλλα 
παιδιά.
Παρά τις αντιβιώσεις, η ιγμορί-
τιδα συνεχίζει να ταλαιπωρεί το 
παιδί μου. Τι μπορώ να κάνω;
Όταν, παρά την κατάλληλη φαρ-
μακευτική αγωγή, η φλεγμονή 
των ιγμορείων επιμένει και τεκ-
μηριώνεται ενδοσκοπικά και απει-
κονιστικά, αυτό αποτελεί άμεση 
ένδειξη για χειρουργική αντιμε-
τώπιση. Με την εξέλιξη της τε-
χνολογίας, η χειρουργική επέμ-
βαση της ιγμορίτιδας σήμερα γί-
νεται χωρίς τομές, ενδοσκοπικά 
με την χρήση κάμερας με μεγά-
λη ακρίβεια στους χειρισμούς, 
χάρη στην μεγέθυνση, τον φωτι-
σμό και την χρήση της νευροπλο-
ήγησης (navigation). Το σημαντι-
κό είναι όταν η λύση πια είναι η 
χειρουργική αντιμετώπιση, οι γο-
νείς να το αποφασίζουν έγκαιρα 
για να μην προκύπτουν επιπλο-
κές από τα γύρω όργανα όπως τα 
μάτια, ο εγκέφαλος ή τα αυτιά.
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Το σημαντικό είναι όταν η λύση πια είναι η χειρουργική αντιμετώπιση, 
οι γονείς να το αποφασίζουν έγκαιρα


