
Η μορφή της λοίμωξης ενδέχεται να γίνει 
τόσο ενοχλητική, αφού δυσκολεύει την κα-
τάποση ακόμα και του σάλιου, ενώ μπορεί 
να συνοδεύεται από υψηλό πυρετό ή δέκατα, 
πρησμένους αδένες και έντονη κόπωση.

ΤΑ ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ
Η κύρια ένδειξη για να αφαιρεθούν χειρουρ-
γικά οι αμυγδαλές προκύπτει από το μέγεθός 
τους ή τη συχνότητα, τον τύπο και τη σοβα-
ρότητα των λοιμώξεων που προκαλούν. Για 
παράδειγμα, αν λόγω μεγάλου μεγέθους φρά-
ζουν τη δίοδο στον φάρυγγα και προκαλούν 
έντονο ροχαλητό ή και άπνοιες που οδηγούν 
σε κακή οξυγόνωση του οργανισμού, όσο πιο 

Η καινούρια, ελάχιστα 
επεμβατική μέθοδος αφαιρεί τις 
αμυγδαλές και ανοίγει ένα νέο 

κεφάλαιο στην υγεία μας.

O 
ι αμυγδαλές αποτελούν τμήμα 
του λεμφικού ιστού που είναι 
υπεύθυνος για το αμυντικό 
σύστημα του οργανισμού. 

Μπορούν όμως να προκαλέσουν πολλά 
προβλήματα, είτε με κάποιο τυχαίο περιστα-
τικό φλεγμονής είτε με συχνά επεισόδια που 
αποδιοργανώνουν την καθημερινότητά μας. 
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έγκαιρα γίνει το χειρουργείο τόσο το καλύτερο 
για τον ασθενή. Αν, πάλι, παρουσιάζουμε συ-
χνά οξείες φλεγμονές, χρόνιες ή περιαμυγδα-
λικό απόστημα, επιβάλλεται να αξιολογηθεί 
η επίδραση των επεισοδίων στην ποιότητα της 
ζωής μας και της καθημερινής μας απόδοσης, 
όπως επίσης και η πιθανότητα επιπλοκών προς 
άλλα όργανα, όπως τα νεφρά, η καρδιά και οι 
αρθρώσεις.

ΟΙ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ
Σήμερα, υπάρχουν νέες τεχνικές που δί-
νουν λύσεις στα παραπάνω προβλήματα. Η 
αφαίρεση των αμυγδαλών με την εφαρμο-
γή των ραδιοσυχνοτήτων είναι μια μέθοδος 
πολύ πιο ατραυματική για τους ιστούς, με 
αποτέλεσμα την καλύτερη μετεγχειρητική 
επούλωση. Η περίοδος ανάρρωσης είναι 
αρκετά πιο εύκολη, καθώς ο πόνος είναι η-
πιότερος και η δυσκολία στην κατάποση 
μικρότερη. Βέβαια, ο ασθενής πρέπει να 
αποφύγει για δύο βδομάδες περίπου την έ-
ντονη σωματική δραστηριότητα και να ε-
φαρμόζει τις οδηγίες που αφορούν τη λήψη 
παυσίπονων σε συγκεκριμένες ώρες, ώστε 
να υπάρχει επαρκής ανακούφιση του πόνου. 
Ο τελευταίος είναι ένα σύμπτωμα που δεν 
μπορεί να μετρηθεί, είναι εξατομικευμένος 
και έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με τον 
αριθμό των επεισοδίων φλεγμονής και την 
εφαρμογή των μετεγχειρητικών οδηγιών.  
 
Το μήνυμα από τους ασθενείς που είχαν έν-
δειξη για αφαίρεση των αμυγδαλών είναι 
ότι χωρίζουν τη ζωή τους σε δύο περιόδους: 
εκείνη πριν από την αμυγδαλεκτομή, στην ο-
ποία υπήρχε η αίσθηση μόνιμης κόπωσης και 
ταλαιπωρίας, και εκείνη μετά την επέμβαση, 
που είναι γεμάτη ζωντάνια και ευεξία, χωρίς 
ενοχλήσεις και προβλήματα υγείας.
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