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“The ear is the organ that is mostly affected during the summer, due 

to the increased humidity and the frequent hair-washing, because of 

the heat and the swimming in the sea or in pools,” says Dr. Anatoli 

Pataridou, MD, Head & Neck Surgeon, Scientific Associate of Hygeia 

Hospital. “The presence of water facilitates the growth of microbes 

and fungus in the outer ear, causing inflammation with swelling, fluid 

discharge (otorrhea), redness, acute pain (otalgy) and itching. 

SINUSITIS:  symptoms such as nasal congestion (‘stuffy nose’), 

sniffles (‘runny nose’) headaches, pus discharge, olfaction and cough-

ing disorders, are usually sinusitis symptoms. In this case visit the 

ENT doctor, otolaryngologist, in order to prescribe the suitable 

medication that will limit the problem.

ALLERGIC RHINITIS: ‘excess salt may cause fluid retention and 

is a burden to our respiratory system, since the chemical ingredients 

are often emission factors for the occurrence of allergic rhinitis or 

the inducement of a crisis to patients with a record” underlines Dr. 

Pataridou. ‘It is good that, during the summer, we follow the rules 

of Mediterranean nutrition, avoiding processed foods. 

WHO ARE IN RISK:  in patients with Adenoidial Hypertrophy, 

swollen tonsils, deviation of the nasal diaphragm, nasal polyps 

and chronic sinusitis, a swelling is formed in the nasal area, and 

they become more vulnerable to viruses that could spread to the 

neighboring organs and tissue. ‘It is recommended not to neglect 

chronic problems, for the avoidance of continuous outbreaks, and 

the increasing of complications”, explains Dr. Pataridou.

Τους καλοκαιρινούς μήνες δεν αλλάζουν μόνο οι καιρικές συνθή-

κες, αλλά και οι συνήθειες και η διατροφή μας, και αυτή η αλλαγή 

δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη ωτορινολαρυγ-

γολογικών προβλημάτων, όπως οιωτίτιδες, οι ιγμορίτιδες και η 

αλλεργική ρινίτιδα. «Το αυτί είναι το όργανο που επηρεάζεται 

περισσότερο το καλοκαίρι λόγω της αυξημένης υγρασίας από τα 

πολλά λουσίματα εξαιτίας της ζέστης, αλλά και από το μπάνιο στη 

θάλασσα και την πισίνα» μας εξηγεί η Δρ. Ανατολή Παταρίδου, MD, 

χειρουργός ωτορινολαρυγγολόγος, επιστημονική συνεργάτης του 

Νοσοκομείου Υγεία. «Με τη βοήθεια του νερού, τα μικρόβια και 

οι μύκητες αναπτύσσονται πιο εύκολα στον έξωακουστικό πόρο, 

προκαλώνταςφλεγμονή με οίδημα, έκκριση υγρού (ωτόρροια), 

ερυθρότητα, έντονο πόνο (ωταλγία) και αίσθημα κνησμού. 

Η ΙΓΜΟΡΙΤΙΔΑ: ένα συχνό ωτορινολαρυγγολογικό πρόβλημα του 

καλοκαιριού είναι η ιγμορίτιδα που μπορεί να οφείλεται σε μόλυνση 

από το κολύμπι σε μολυσμένα νερά και τις καταδύσεις με ανοιχτή 

μύτη ή και στη συνεχή έκθεση έκθεση στον κρύο και ανθυγιεινό 

αέρα των κλιματιστικών. Αν λοιπόν εκδηλώσει κάποιος συμπτώματα 

όπως ρινική συμφόρηση («μπούκωμα»), καταρροή (συνάχι), πονο-

κέφαλο, πυώδεις εκκρίσεις, διαταραχές στην όσφρηση και βήχα, 

είναι πολύ πιθανό να έχει ιγμορίτιδα. Σε τέτοια περίπτωση πρέπει 

να απευθυνθεί άμεσα στον ωτορινολαρυγγολόγο ιατρό γιανατου-

χορηγήσειτην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή και να αποφύγει την 

εμφάνιση προβλημάτων σε άλλα, γειτονικά όργανα, όπως ωτίτιδες, 

προβλήματα στα μάτια ή ακόμα και στους βρόγχους. 

ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΡΙΝΙΤΙΔΑ: η αλλεργική ρινίτιδα μπορεί να εμφανίσει 

έξαρση το καλοκαίρι, πιο συχνά σε ευάλωτα άτομα. Αυτό οφείλεται 

στο ότι ειδικά κατά την περίοδο των διακοπών, πολλοί αλλάζουν τις 

διατροφικές συνήθειές τους και καταναλώνουν πολύ περισσότερα 

πρόχειραφαγητά, βιομηχανοποιημένα σνακ και επεξεργασμένα 

τρόφιμα γεμάτα αλάτι και τρανς λιπαρά οξέα και αλκοόλ. Ωστόσο 

«η μεγάλη κατανάλωση αλατιού προκαλεί κατακράτηση υγρών και 

είναι επιβαρυντική για το αναπνευστικό σύστημα, ενώ τα χημικά 

συστατικά αυτών των τροφίμων είναι πολλές φορές εκλυτικοί πα-

ράγοντες για την εμφάνιση αλλεργικής ρινίτιδας ή για την πρόκληση 

μιας κρίσης σε ασθενείς με γνωστό ιστορικό» υπογραμμίζει η Δρ. 

Παταρίδου. «Καλό είναι λοιπόν να ακολουθούμε όλοι, καιτο καλο-

καίρι, τους κανόνες της μεσογειακής διατροφής, αποφεύγοντας 

τις τεχνητές τροφές. 

ΤΑ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ 
ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

What causes otolaryngology (ENT) problems during the summer

ΠΟΙΟΙ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ: τα ωτορινολαρυγγολογικά προβλήματα 

του καλοκαιριού είναι πιο εύκολο να παρουσιαστούν σε άτομα με 

παραμελημένα προβλήματα της μύτης που χρήζουν χειρουργικής 

αντιμετώπισης. Στους ασθενείς με υπερτροφικές αδενοειδείς εκ-

βλαστήσεις («κρεατάκια»), διογκωμένες αμυγδαλές, στραβό ρινικό 

διάφραγμα, πολύποδες στη μύτη ή χρόνια ιγμορίτιδα, δημιουργείται 

χρόνιο οίδημα στην περιοχή της μύτης, γεγονός που τους καθιστά πιο 

ευάλωτους στο να προσβληθούν από έναν ιό ο οποίος θα εξαπλωθεί 

σε γειτονικά όργανα και ιστούς. «Καλό θα είναι λοιπόν να μην παραμε-

λούνται τα χρόνια προβλήματα, ώστε να μην ταλαιπωρείται ο ασθενής 

από συνεχείς εξάρσεις, διατρέχοντας παράλληλα αυξημένο κίνδυνο 

να παρουσιάσει επιπλοκές» εξηγεί η Δρ. Παταρίδου. 
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