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λά έλλειψη αέρα.
Ποια είναι η σύγχρονη χειρουργική αντιμετώπιση
Με την ενδοσκοπική χειρουργική μπορούμε να διορθώσουμε όλες τις 
ανατομικές περιοχές όπου υπάρχει βλάβη, ιδιαίτερα εκείνες που δεν εί-
ναι ορατές με άλλη μέθοδο. Βέβαια με τη μέθοδο αυτή δίνεται η δυνατό-
τητα, αν στη διάρκεια της επέμβασης διαπιστώσουμε και άλλες παθήσεις 
της περιοχής όπως πολύποδες, να διορθωθούν ταυτόχρονα όλα τα προ-
βλήματα της μύτης.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα
Ο ασθενής δεν πονάει και δεν έχει σημάδια στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να 

μπορεί να επιστρέφει άμεσα μετεγχειρητικά στη δουλειά 
και την καθημερινότητά του. Σε νέα, υγιή άτομα, μάλι-
στα, δεν είναι απαραίτητη η παραμονή στο νοσοκομείο.

Μια συμβουλή για τους αναγνώστες
Η ποιότητα της καθημερινής μας ζωής παίζει σημαντι-
κό ρόλο. Έτσι, όταν μπορούμε να δώσουμε ριζική λύ-
ση σε κάποια προβλήματα και να αποκτήσουμε καλύτε-
ρη διάθεση και ευεξία, καλό είναι να το αποφασίζουμε 
έγκαιρα! Κι όσον αφορά το στραβό διάφραγμα, σας με-
ταφέρω αυτό που μετεγχειρητικά μου λένε οι ασθενείς 
μου: «Καλά, γιατρέ, έτσι αναπνέουν οι άλλοι άνθρωποι;»

Υγεία

ΑνΑπνεύστε 
ελεύθερα!

Η διαδικασία της αναπνοής είναι συνυφασμένη με την ίδια τη ζωή για αυτό 
και είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναπνέετε χωρίς πρόβλημα.

A
ν σκεφτούμε πόσο σημαντικό θέμα είναι να αισθανόμαστε 
ευεξία σε μια εποχή που οι ρυθμοί είναι καταιγιστικοί και 
συχνά ευχόμαστε η μέρα να είχε 48 ώρες, τότε μπορούμε 
να αντιληφθούμε πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η σωστή και 
ανεμπόδιστη αναπνοή από τη μύτη. Η μύτη είναι ένα πολύ 

σημαντικό όργανο, που εκτελεί μία πολύ σημαντική δουλειά για τον αν-
θρώπινο οργανισμό: φιλτράρει τον αέρα που αναπνέουμε από σκόνες, ει-
σερχόμενους ιούς, μικρόβια, τον θερμαίνει και τον υγραίνει, με αποτέλε-
σμα να τον στέλνει έτοιμο στους πνεύμονες.

Τι είναι το στραβό διάφραγμα
Το ρινικό διάφραγμα είναι το διαχωριστικό τοίχωμα 
μεταξύ των δύο ρουθουνιών και αποτελείται από ένα 
οστέινο και ένα χόνδρινο τμήμα. Όταν είναι στραβό, 
εμποδίζει τη δίοδο του αέρα μέσω της μύτης. Το απο-
τέλεσμα, πέρα από το γνωστό μπούκωμα που ο ασθε-
νής με τον καιρό το συνηθίζει και εξοικειώνεται μα-
ζί του, γιατί απλώς δεν έχει μέτρο σύγκρισης, είναι να 
εμφανίζονται συμπτώματα όπως κούραση, πονοκέ-
φαλος, συχνός ξηρός βήχας, προβλήματα με τα αυτιά 
κ.τ.λ. Πολλοί ασθενείς που έπασχαν από κρίσεις πανι-
κού και είχαν στραβό διάφραγμα, μετά την εγχείρηση 
κατάλαβαν ότι δεν ήταν άγχος αυτό που ένιωθαν αλ-
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