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Children play the most impor-
tant role in our lives. They are 
the future of this world and they 
represent the hope for change. 

As a result they deserve the best education 
and health provision. 

The good news is that all their ENT (ear, 
nose and throat) problems can be treated 
in an easier and less painful way due to re-
cent advances in ENT surgery. 
The commonest ENT problems in kids are 

adenoid hypertrophy, tonsil problems, sleep apnea syndrome, secre-
tory otitis, acute or chronic sinusitis, choanal atresia and less often 
thyreoglosal duct cyst or brancial cyst. 

The diagnosis is more direct and reliable now with the introduction of 
endoscopic methods, which give accurate information with a simple 
examination at the doctor’s office. Also, the new surgical techniques 
with the usage of powered instruments provide atraumatic dissec-
tions, which means less bleeding, less pain, shorter surgical time and 
faster postoperative healing. 
Whenever there is an indication for surgery it is vital that the parents do 
not delay making a decision in order to avoid possible complications. 

Π ρωταγωνιστές στη ζωή μας είναι τα παιδιά. Είναι το μέλλον, η ελ-
πίδα για αλλαγή. Δύο είναι τα πιο βασικά θέματα που πρέπει να 
τους εξασφαλίσουμε σε υψηλό επίπεδο: η παιδεία και η υγεία. 
Τα τελευταία χρόνια η ειδικότητα της ωτορινολαρυγγολογίας έχει 

σημειώσει μεγάλη πρόοδο στον τομέα της χειρουργικής αντιμετώπισης πολ-
λών παθήσεων, γεγονός πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα για τα παιδιά. Μεγάλη εξέλι-
ξη υπάρχει και στις μεθόδους διάγνωσης, χάρη στη χρήση των ενδοσκοπίων, η 
οποία εξασφαλίζει με ακρίβεια τη σωστή και ολοκληρωμένη διάγνωση για κάθε 
περίπτωση. Συχνά χειρουργικά προβλήματα στα παιδιά αποτελούν το ροχαλητό 
και οι άπνοιες, που κυρίως οφείλονται σε μεγάλα κρεατάκια και αμυγδαλές, η 
παρουσία υγρού στα αυτιά, δηλαδή η εκκριτική ωτίτιδα, η οποία σε κάποιες περι-
πτώσεις αντιμετωπίζεται με παρακέντηση του τυμπάνου, με ή χωρίς τοποθέτηση 
σωληνίσκου αερισμού, για να αποφευχθούν μόνιμες βλάβες στην ακοή. Επίσης, 
η χρόνια ιγμορίτιδα στα παιδιά, με ή χωρίς την παρουσία πολυπόδων, όπως και 
στους ενήλικες, αντιμετωπίζεται πλέον με την ενδοσκοπική χειρουργική, η οποία 
διορθώνει την αιτία χωρίς να «βλάπτει» τις υγιείς ανατομικές δομές. Σπανιότερα 
προβλήματα αποτελούν οι συγγενείς κύστες του τραχήλου, με πιο συχνή την κύ-
στη του θυρεογλωσσικού πόρου, οι καλοήθεις όγκοι και η ατρησία ρινικών χο-
ανών. Οι νέες αυτές τεχνικές βελτιώνουν τη μετεγχειρητική επούλωση, που ση-
μαίνει λιγότερο πόνο, μικρότερη αιμορραγία και εξασφάλιση της πλήρους αφαί-
ρεσης, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για αμυγδαλεκτομή και αδενοτομή. Το πιο ασφαλές 
κριτήριο είναι η άριστη σχέση του ασθενή με το γιατρό, ο οποίος έχοντας γνώση 
του ιστορικού του είναι ο πλέον αρμόδιος να προτείνει εξατομικευμένα την κα-
λύτερη θεραπεία και την ένδειξη για χειρουργείο, όταν αυτό απαιτείται ιατρικά. 

Less pain, more smiles
THE PROMISING ADVANCES IN ENT OPEN NEW HORIZONS FOR BETTER SURGERY FOR KIDS - NO MORE PAIN!  
ΟΙ ΠΡΟΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΝΕΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ!

INFO: Anatoli Pataridou ENT Head & Neck Surgeon | Ανατολή Παταρίδου, Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος Κεφαλής & Τραχήλου 
www.pataridou.gr | Open Weekdays: 10 am-9 pm, Sat.: 10 am-8 pm, 37A Kifissias Ave., Maroussi, +30 210 6803450


