
Οι διακοπές αρωγός στα προβλήματα του αναπνευστικού
Η ενασχόληση με τα θαλάσσια σπορ δρα ευεργετικά στα χρόνια 
νοσήματα του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος.

Ασκώντας την ιατρική τόσα χρόνια, αυτό που με προβληματίζει είναι ότι 
παρά την εξέλιξη υπάρχει μεγάλη αύξηση της νοσηρότητας. Στην ειδικό-
τητα της Ωτορινολαρυγγολογίας έχουν αυξηθεί οι ασθενείς με αλλεργική 

ρινίτιδα, ιγμορίτιδα, πολύποδες, αποφρακτική άπνοια, καθώς και κακοήθειες στην 
περιοχή του στόματος, του φάρυγγα και του λάρυγγα. 
Τα ευεργετικά σπορ του νερού: Η ενασχόληση με τον αθλητισμό είναι η πιο σημα-
ντική δραστηριότητα για την καλή υγεία του οργανισμού μας. Αναπτύσσονται σω-
ματικές δυνάμεις παράλληλα με τις νοητικές λειτουργίες και τονώνεται η ευεξία. 
Ειδικά η ενασχόληση με τα θαλάσσια σπορ μπορεί να μας προσφέρει πολύ περισσό-
τερα, καθώς συνδυάζει την άθληση με την επαφή με το υδάτινο στοιχείο, γυμνάζει 
ολόκληρο το σώμα και προάγει την ψυχική μας υγεία, λόγω της άμεσης επαφής με 
τη φύση. Αλλά και με την επαφή μας με το νερό κάνουμε τις πιο φυσικές ρινικές 
πλύσεις και αυτό θεραπεύει χρόνια προβλήματα του ανώτερου αναπνευστικού ή 
τα κρατάει σε ένα σταθερό επίπεδο, χωρίς επιπλοκές και έντονα συμπτώματα. 
Καλύτερο προφίλ υγείας: Αυτά τα σπορ έχουν ευεργετική επίδραση και στα χρόνια 
νοσήματα του ανώτερου αναπνευστικού. Η υψηλή περιεκτικότητα του θαλασσι-
νού νερού σε ευεργετικά συστατικά μειώνει τις πιθανότητες νοσηρότητας, ενώ 
αλλάζει το προφίλ χρόνιων νοσημάτων, όπως οι αλλεργίες και η ιγμορίτιδα, και 
στα παιδιά και στους ενήλικους.
Η σημασία της πρόληψης: Το «κλειδί», λοιπόν, για την καλή υγεία είναι η πρόληψη. 
Οι παρακαταθήκες ενέργειας που πήραμε από τις καλοκαιρινές μας διακοπές ας 
γίνουν η αφορμή να αντιδράσουμε πιο ολιστικά στην αύξηση της νοσηρότητας, με 
ριζικές αλλαγές του καθημερινού τρόπου που ζούμε.
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Engagement in water sports acts beneficially to chronic diseases 
of the upper respiratory tract.

A fter practising medicine for so many years, what I find worrying is that despite 
all the developments, there is a great increase in morbidity. In the speciality of 
Otorhinolaryngology, patients with allergic rhinitis, sinusitis, polyps, obstructive 

apnea, as well as malignancies in the mouth, pharynx and larynx areas have increased. 
Beneficial water sports: engaging with sport is the most important activity for our 
body’s good health. They make bodily forces develop alongside with mental functions 
and increased euphoria. Especially engaging in water sports can provide us with 
much more, combining exercise with contact with the aquatic element, exercising 
the entire body and promoting our mental health through direct contact with nature. 
Our contact with water also helps to make the most natural nasal lavage and this heals 
chronic problems of the upper respiratory tract or keeps them on a stable level without 
complications and intense symptoms. 
A better health profile: These sports also have a beneficial effect on chronic 
respiratory diseases. Saltwater has a high content in beneficial ingredients, it reduces 
morbidity, while changing the profile of 
chronic diseases, such as allergies and 
sinusitis, for children and adults.
The importance of prevention: the “key”, 
thus, to a good health is prevention. The 
energy supplies that we have received from 
our summer vacation let us react more 
holistically to the increase in morbidity, with 
radical changes in our daily life.
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Holidays assist to the problems
of the respiratory system
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