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LIFE & HEALTH

ΠΕΣ ΤΟ ΔΥΝΑΤA!
µειώνουν τον κίνδυνο υποτροπής, είτε πρόκειται για καλοήθη είτε για κα-
κοήθη βλάβη. 

MAKE IT OUT LOUD
New specialized voice restoration methods cure issues of the larynx and let 

your voice be heard again.
The voice is one of the main ways of communicating and a part of our 

personality. As the larynx is responsible for the functions of phonation, swallowing 
and respiration, every inflammation of the larynx and pharynx can affect the quality 
of our voice. A hoarse voice may be caused by laryngitis, gastroesophageal reflux, 
smoking, alcohol, air conditioning, talking loudly or inhaling irritants. Recently, 
endoscopic evaluation in combination with stroboscopy has led to a more 
comprehensive diagnosis of the pathology of the larynx. The most common 
findings are polyps of the vocal cords, nodules, cysts, Reinke’s oedema, papilloma 
and less often cancer. The appropriate treatment is usually a combination of 
pharmaceutical and surgical treatment. Nowadays minimally invasive surgery 
by means of endoscopic laser surgery and robotic surgery is the best choice for 
benign and early stages of larynx cancer.

H φωνή και ο λόγος είναι από τους κυριότερους τρόπους επικοινωνίας και 
αποκαλύπτουν αρκετά στοιχεία της προσωπικότητάς µας. Το κύριο ανατομικό 
στοιχείο του λάρυγγα που παράγει τη φωνή είναι οι φωνητικές χορδές, και 
κάθε φλεγµονή του φάρυγγα ή του λάρυγγα µπορεί να τις επηρεάσει, αλλά-
ζοντας και τη χροιά της φωνής µας. Το κάπνισµα, ο κλιµατισµός, η εισπνοή 
ερεθιστικών ουσιών, ακόµα και η έντονη οµιλία ή ο βήχας µπορεί να τις τραυ-
µατίσουν. Τα πιο συχνά προβλήµατα που προκύπτουν στις φωνητικές χορδές 
είναι οι πολύποδες, οι κύστεις, οι κάλοι, το οίδηµα Rienke, το κοκκίωµα και 
πιο σπάνια ο καρκίνος. Σήµερα, η διάγνωση της παθολογίας του λάρυγγα εί-
ναι πιο εύκολη και άµεση, χάρη στην ύπαρξη των ενδοσκοπίων. Τα εύκαµπτα 
ή άκαµπτα ενδοσκόπια, σε σύνδεση µε το monitor, µας δίνουν µια ξεκάθαρη 
εικόνα της βλάβης που υπάρχει. Η θεραπεία των προβληµάτων των χορδών 
είναι συνήθως συντηρητική, η οποία αν δεν αποδώσει, µπορεί να χρειαστεί 
χειρουργική επέµβαση. Το χειρουργείο µπορεί να γίνει είτε µε κλασικά εργα-
λεία είτε µε διάφορες µορφές laser, οι οποίες είναι πολύ πιο ατραυµατικές 
για τον ευαίσθητο βλεννογόνο των φωνητικών χορδών. Επίσης, πιο πρόσφατα, 
η Ροµποτική Χειρουργική εφαρµόζεται µε µεγάλη επιτυχία για τη θεραπεία 
αρχικών σταδίων καρκίνου του λάρυγγα. Η µετεγχειρητική παρακολούθηση 
του ασθενούς σε συνδυασµό µε σωστή διατροφή, αποφυγή καπνού και αλκοόλ, 

Νέες, εξειδικευμένες μέθοδοι θεραπεύουν τα προβλήματα του λάρυγγα και κάνουν τη φωνή σας να ακουστεί ξανά.
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