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υχνά τα παιδιά δυσκολεύονται να 
επικοινωνήσουν σωστά αυτό που 
τα ενοχλεί και ο ειδικός παιδο-ΩΡΛ 
μπορεί να μας βοηθήσει να εντοπί-
σουμε κάθε σχετικό πρόβλημα. Κρε-
ατάκια, αμυγδαλές, ροχαλητό αλλά 

και προβλήματα στην ακοή είναι κάποια από τα πιο συ-
νήθη ζητήματα που καλείται να επιλύσει ο ειδικός γιατρός 
στα παιδιά. Η έγκαιρη διάγνωση των όποιων διαταρα-
χών της ακοής εξασφαλίζει στο παιδί άριστη θεραπευ-
τική παρέμβαση, ώστε να μπορέσει να αναπτύξει χωρίς 
προβλήματα τις επικοινωνιακές και τις μαθησιακές του 
δυνατότητες στο έπακρο. Πέρα όμως από το πρόβλημα 
της βαρηκοΐας, υπάρχουν και αρκετά άλλα προβλήματα, 
που παρατηρούνται συχνά στα παιδιά, τα οποία, χάρη 
στην εξέλιξη των χειρουργικών τεχνικών, αντιμετωπίζονται 
πιο αποτελεσματικά απ’ ό,τι στο παρελθόν. 

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Η χρήση των ενδοσκοπίων αποτελεί σημαντική πρόοδο 
της ωτορινολαρυγγολογίας. Τα ενδοσκόπια εξασφαλί-
ζουν μια σωστή και ολοκληρωμένη διάγνωση με από-
λυτη ακρίβεια, ενώ η εξέταση μπορεί να μετατραπεί σε 
ευχάριστο παιχνίδι. Τα πιο συχνά ωτορινολαρυγγολο-
γικά προβλήματα στην παιδική ηλικία είναι οι άπνοιες 
και το ροχαλητό, οι υποτροπιάζουσες αμυγδαλίτιδες και 
η επίμονη παρουσία υγρού στο αφτί. Επίσης, η βραχνή 
φωνή, που μπορεί να οφείλεται σε θηλώματα, κάλους, 
πολύποδες του λάρυγγα ή γαστροοισοφαγική παλιν-
δρόμηση. Πιο σπάνια η εμφάνιση μιας διόγκωσης στον 
τράχηλο μπορεί να είναι ένας πρησμένος λεμφαδένας, 
που οφείλεται σε μια απλή λοίμωξη, κάποια συγγενής 
κύστη, όπως η κύστη του λεγόμενου θυρεογλωσσικού 
πόρου ή η βραγχιακή κύστη. Αυτές οι κύστεις καλό εί-
ναι να αφαιρούνται πριν παρουσιάσουν φλεγμονή. Το 
ροχαλητό και οι άπνοιες κυρίως οφείλονται σε μεγάλα 
κρεατάκια και στις αμυγδαλές. Σήμερα οι επεμβάσεις 
αυτές γίνονται με τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων και νέων 
δυναμικών εργαλείων, τα οποία εξασφαλίζουν μικρότε-
ρο τραυματισμό και πολύ πιο ήπια ανάρρωση. Η πα-
ρουσία υγρού στα αφτιά, δηλαδή η εκκριτική ωτίτιδα, σε 
κάποιες περιπτώσεις αντιμετωπίζεται με παρακέντηση του 
τυμπάνου, με ή χωρίς τοποθέτηση σωληνίσκου αερισμού, 
ώστε να αποφευχθούν οι μόνιμες βλάβες στην ακοή. 
Επίσης, η χρόνια ιγμορίτιδα στα παιδιά, όπως και στους 
ενήλικες εξάλλου, αντιμετωπίζεται πλέον αποτελεσματι-
κά με την ενδοσκοπική χειρουργική, η οποία διορθώνει 
την αιτία χωρίς να βλάπτει τις υγιείς ανατομικές δομές.  
 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
1. Όταν το παιδί γυρίζει από έξω, πρέπει να πλένει αμέσως 
τα χέρια και τη μύτη του. 2. Αδειάζουμε το δωμάτιό του 
από περιττά πράγματα. 3. Δε στρώνουμε βαριά χαλιά. 
4. Διώχνουμε τα μαλλιαρά κουκλάκια, κυρίως από το 

Σ

παιδικό κρεβάτι. 5. Αφήνουμε το παιδί να συμμετέχει στο 
μαγείρεμα και στην ετοιμασία του φαγητού. 6. Δεν αγο-
ράζουμε βιομηχανοποιημένα τρόφιμα. 7. Μαθαίνουμε 
στο παιδί ότι στη διατροφή το ιδανικό αποτέλεσμα έχει 

ένα σχετικό κόπο. 8. Δεν καπνίζουμε.  
9. Όταν το παιδί ροχαλίζει, κάνει 
άπνοιες στον ύπνο ή δεν απαντάει 
όταν του μιλάμε, πρέπει να το δει 
ωτορινολαρυγγολόγος. 10. Γινόμα-
στε σωστό πρότυπο για το παιδί μας. 
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ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που βασανίζουν 

τα παιδιά μας και οι λύσεις που προσφέρει η 
σύγχρονη παιδο-ωτορινολαρυγγολογία. 

ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΛΛΗ ΚΑΛΑΜΑΡΑ

Αυστηρώς

mf ΥΓΕΙΑ


