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 Στη χειρουργικη, μια πολύ σημαντική 
παράμετρος είναι η επούλωση του τραύματος, 
που εξαρτάται από την ακρίβεια στην τεχνική 
και τη χρήση μεγέθυνσης και φωτισμού, που 
δίνουν άλλη δυνατότητα ακρίβειας στην εκτο-
μή, γιατί προσφέρουν ένα άλλο βάθος πεδίου.

τι άλλαξε στην ειδικότητα της Ωτορινολα-
ρυγγολογίας με την εφαρμογή του Laser
Το Laser έφερε επανάσταση στη χειρουργική 
του λάρυγγα, γιατί έδωσε τη δυνατότητα, χω-
ρίς εξωτερικές τομές που προκαλούν διαταρα-
χή στη λειτουργικότητα του οργάνου, να αφαι-
ρείται η παθολογία, είτε καλοήθης είτε κακο-
ήθης, ανάλογα με το στάδιο της νόσου. Ο λά-
ρυγγας είναι ένα όργανο με πολλαπλή αποστο-
λή -φώνηση, αναπνοή και κατάποση- και έχει 
μεγάλη σημασία η χειρουργική αντιμετώπιση 
των παθήσεών του να γίνεται με τον λιγότερο 
ακρωτηριαστικό τρόπο.

Σε ποιες παθήσεις του λάρυγγα έχει εφαρ-
μογή το Laser
Σε πολλές καλοήθεις παθήσεις, όπως οι κύστεις, 
οι πολύποδες, το οίδημα Reinke των φωνητικών 
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χορδών, τα θηλώματα, η πάρεση των φωνητικών χορδών 
και οι καλοήθεις όγκοι. Οσο για τις κακοήθειες του φάρυγ-
γα-λάρυγγα-υποφάρυγγα, άλλαξε τα τελευταία χρόνια ρι-
ζικά την αντιμετώπισή τους.

Σε ποια άλλα όργανα έχει εφαρμογή το Laser
Στη μύτη το χρησιμοποιούμε πιο συχνά για την υπερ-
τροφία των κάτω ρινικών κογχών, σε κληρονομικές πα-
θήσεις όπως η Rendu Osler, που προκαλεί ρινορραγίες, 
και στο ρινόφυμα. Στη στοματική κοιλότητα έχει εφαρμο-
γή στη διενέργεια βιοψιών με τοπική νάρκωση και στην 
αφαίρεση καλοήθων και κακοήθων βλαβών από το στό-
μα και τη γλώσσα.

Πώς εφαρμόζεται η τεχνική
Στον φάρυγγα και στον λάρυγγα η επέμβαση γίνεται με 
γενική αναισθησία και χρησιμοποιούμε ειδικό τραχειοσω-
λήνα. Το Laser συνδέεται με το χειρουργικό μικροσκόπιο 
και με τη χρήση ειδικού μικροχειριστηρίου επιλέγουμε τις 

παραμέτρους για τη δέσμη, ανάλογα με το ση-
μείο το οποίο δουλεύουμε. Για επεμβάσεις με 
τοπική αναισθησία χρησιμοποιούμε ένα δια-
φορετικό σετ εργαλείων.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα για τον ασθενή
Η χρήση του Laser εξασφαλίζει εξαιρετικό 
αποτέλεσμα στην επούλωση, με αποτέλεσμα 
να μη διαταράσσονται ιδιαίτερα η κατάποση 
και η φωνή. Αποτρέπει τη δημιουργία οιδήμα-
τος, άρα αποφεύγεται η τραχειοστομία, καθώς 
επίσης μειώνει την πιθανότητα για αιμορρα-
γία. Πολύ σημαντικό πλεονέκτημα στον καρ-
κίνο του λάρυγγα είναι ότι στην ίδια επέμβα-
ση μπορεί να γίνει βιοψία και αφαίρεση της 
βλάβης. Το Laser αποτελεί ένα εξαιρετικό όπλο 
στην αντιμετώπιση καλοήθων παθήσεων και 
αρχικών σταδίων κακοηθειών του φάρυγγα 
και του λάρυγγα.
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H 
«ευαίσθητη» καρδιά κάποιων ανθρώ-
πων θέλει προσοχή κατά τη διάρκεια 
των καλοκαιρινών διακοπών. Οσοι πά-

σχουν από καρδιαγγειακή νόσο θα πρέπει να 
λάβουν τα μέτρα τους για να χαρούν τις καλο-
καιρινές εξορμήσεις τους. 

Οι μελέτες έχουν δείξει πως άνθρωποι που 
αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο για εμφάνιση 
στεφανιαίας νόσου, όταν απολαμβάνουν τα-
κτικά μικρές διακοπές, έχουν λιγότερες πιθα-
νότητες καρδιακών προβλημάτων.

Πολλές φορές, όμως, η ύπαρξη καρδιακής 
νόσου λειτουργεί ανασταλτικά. Πολλοί ασθε-
νείς φοβούνται να απομακρυνθούν από το σπί-
τι τους και από τον θεράποντα ιατρό.

Σύμφωνα με τον Καρδιολόγο-Αρχίατρο ε.α. 
Φώτη Πατσουράκο, πρόεδρο της Ενωσης Ελεύ-
θερων Επαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδας, 
ακόμα και τα ταξίδια, σε μακρινούς εξωτικούς 
προορισμούς, δεν είναι απαγορευτικά, αρκεί 
να λαμβάνονται εκ των προτέρων τα κατάλλη-
λα προληπτικά μέτρα. Ας δούμε τι συμβουλεύ-
ει ο κ. Πατσουράκος για να κάνουμε διακοπές 
με την καρδιά μας:

«Το βασικότερο μέτρο για τους ανθρώπους 
που υποφέρουν από καρδιακά προβλήματα εί-
ναι βέβαια να μην ξεχάσουν να πάρουν μαζί 
τα φάρμακά τους.

Αν μάλιστα ταξιδέψουν σε χώρα του εξω-
τερικού, καλό θα είναι να έχουν μαζί τους την 
ονομασία της δραστικής ουσίας ή τη λεγόμε-
νη “διασυνοριακή ιατρική συνταγή”.

Προσεκτικοί θα πρέπει να είναι και όσοι θα 

H καρδιά μας αγαπάει τις διακοπές!
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ταξιδέψουν σε μέρη με υψηλή θερμοκρασία. 
Τα άτομα με υποκείμενη καρδιοπάθεια δια-
τρέχουν αυξημένο κίνδυνο θερμοπληξίας, για-
τί η καρδιά δυσκολεύεται να αυξήσει παλμούς 
προκειμένου να διατηρήσει την αρτηριακή πί-
εση σε φυσιολογικά επίπεδα, με αποτέλεσμα 
να επηρεάζεται το θερμορυθμιστικό σύστημα 
και να ανεβαίνει η θερμοκρασία του σώματος.

Tαξίδι με αεροπλάνο
Το είδος και η βαρύτητα της καρδιοπάθειας 
συχνά προσδιορίζoυν και το ασφαλέστερο 
μεταφορικό μέσο με το οποίο μπορεί να ταξι-
δέψει ο ασθενής.

Το ταξίδι με το αεροπλάνο είναι στην πλειο-
ψηφία των περιπτώσεων το πιο κατάλληλο. Η 
πολύωρη, όμως, ακινησία αυξάνει τον κίνδυ-

f Πρόσφατου εμφράγματος του μυοκαρδίου.
f Ασταθούς στηθάγχης ή στηθάγχης κατά 
την ανάπαυση.
f Πρόσφατης αορτοστεφανιαίας παράκαμ-
ψης.
f Μη αντιρροπούμενης καρδιακής ανεπάρ-
κειας.

Προσοχή
Οσοι ασθενείς έχουν μονοπολικούς βηματο-
δότες και μόνιμα εμφυτευμένους καρδιακούς 
απινιδωτές καλό είναι να έχουν ιατρική βεβαί-
ωση και την ταυτότητα του βηματοδότη ή του 
απινιδωτή, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να επη-
ρεαστούν από τα ηλεκτρονικά συστήματα του 
αεροδρομίου και του αεροσκάφους. Αντίθετα, 
οι ασθενείς με διπολικούς βηματοδότες δεν δι-
ατρέχουν κανέναν σχετικό κίνδυνο.

νο για θρόμβωση των κάτω άκρων, τόσο σε 
υγιείς ανθρώπους όσο και σε άτομα με καρδι-
ολογικά προβλήματα, οπότε η ολιγόλεπτη κί-
νηση σε υπερατλαντικά ταξίδια ανά μία ώρα 
είναι επιβεβλημένη.

Προστατευτικα λειτουργουν:
f H κατανάλωση νερού.
f Η αποφυγή καφεΐνης και αλκοόλ.
f Η εκτέλεση ειδικών ασκήσεων.
f Οι ειδικές ελαστικές κάλτσες διαβαθμισμέ-
νης συμπίεσης.

οι Πτήσεισ θα ΠρεΠει να αΠοΦευγο-
νται σε ΠεριΠτώσεισ:
f Μη ελεγχόμενης αρρυθμίας.
f Μη ελεγχόμενης υπέρτασης.


