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SPECIAL SECTION

TΤο ροχαλητό είναι μια ακούσια, αλλά πολύ 
ενοχλητική κατάσταση ύπνου, η οποία συχνά 
γίνεται αντικείμενο σοβαρών παραπόνων ή 
και αστεϊσμών από εκείνους που κοιμούνται 
μαζί σας. Όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο 
απλά. Το χρόνιο ροχαλητό –που μπορεί να 
οφείλεται σε μόνιμη υπερκατανάλωση τρο-
φών και αλκοόλ αργά το βράδυ, παχυσαρ-
κία, ανατομικές ανωμαλίες στη μύτη, δυσλει-
τουργία του θυρεοειδούς αδένα ή του στο-
μάχου– κάνει τον πάσχοντα να ξυπνά κάθε 
πρωί εξαντλημένος, ενώ είναι πιθανό να 
οδηγήσει και σε αποφρακτική υπνική άπνοια 
– μια κατάσταση που θεωρείται απειλητική 
για την υγεία.

Τα αιΤια και η λυση
Στραβό διάφραγμα, μεγάλες κόγχες ή 

αμυγδαλές, υπερτροφική ρίζα της γλώσσας, 
πιθανές ανατομικές παραλλαγές στο σχή-
μα της επιγλωττίδας και ίσως κάποιες μεγά-
λες κύστεις στον λάρυγγα ή τον ρινοφάρυγ-
γα είναι τα βασικά αίτια εμφάνισης του ρο-
χαλητού.

Και μόνο με μια έγκαιρη χειρουργική αντι-
μετώπιση προλαβαίνει κανείς τα χειρότε-
ρα – την εξέλιξη του φαινομένου σε σύνδρο-
μο απνοιών. Τα τελευταία χρόνια η εξέλι-
ξη στον τομέα της ωτορινολαρυγγολογίας, 
χάρη στη χρήση των ενδοσκοπικών τεχνι-
κών και την εφαρμογή της ρομποτικής χει-
ρουργικής, οδήγησε σε θεαματική βελτίωση 
της αποκατάστασης των ασθενών με ροχαλη-
τό και άπνοια.

Η εμπειρία του ωτορινολαρυγγολόγου εί-
ναι θεμελιώδης προϋπόθεση για μια αποτε-
λεσματική διάγνωση των αιτίων του ροχα-
λητού, όπως και για μια απολύτως ασφαλή 
επέμβαση οριστικής επίλυσης του τόσο ενο-
χλητικού αλλά και τόσο επικίνδυνου προβλή-
ματος.

Ευχαριστούμε την κυρία Ανατολή Παταρίδου, χειρουργό 
ωτορινολαρυγγολόγο κεφαλής τραχήλου, παιδο-ΩΡΛ, επιστημονική 
συνεργάτιδα νοσοκομείου «Υγεία - Μητέρα» (www.pataridou.gr).
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Πώς θα βάλετε 
τέλος στο ροχαλητό
Δεν ειναι μόνό ανυπόφόρό 
για Τόυσ αλλόυσ, αλλα και πόλυ 
εφιαλΤικό για Την υγεια σασ
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