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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΡΙΝΟΚΟΛΠΙΤΙΔΑ
FESS (Functional Endoscopic Sinus Surgery) ή Λειτουργική ενδοσκοπική χειρουργική
παραρρινίων κόλπων είναι η επέμβαση η οποία γίνεται για την αντιμετώπιση της χρόνιας
παραρρινοκολπίτιδας με ή χωρίς παρουσία ρινικών πολυπόδων.
Η χρόνια παραρρινοκολπίτιδα (ιγμορίτιδα, σφηνοειδίτιδα, ηθμοειδίτιδα, μετωπιαία κολπίτιδα)
οφείλεται σε φλεγμονή του βλεννογόνου των παραρρίνιων κόλπων και της μύτης, που
διαρκεί πάνω από τρείς (3) μήνες.
Η χρόνια παραρρινοκολπίτιδα είναι πολυπαραγοντική νόσος. Δηλ. πολλές και διαφορετικές
αιτίες μπορούν να προκαλέσουν φλεγμονή του βλεννογόνου των παραρρινίων κόλπων.
Οι ασθενείς που πάσχουν από χρόνια παραρρινοκολπίτιδα παραπονιούνται:
1. για κεφαλαλγία στην περιοχή των ματιών, στην περιοχή της μύτης και γύρω από
αυτήν,
2. για απόφραξη της μύτης,
3. για ρινόρροια, δηλ για εκκρίσεις προερχόμενες από την μύτη. Οι οπισθορινικές
εκκρίσεις μπορεί να προκαλέσουν βήχα, ιδιαίτερα όταν ασθενής βρίσκεται σε ύπτια
θέση.
4. Για υποσμία.
Κατά τον ενδοσκοπικό έλεγχο μπορεί να διαπιστωθεί μέσα στην μύτη του ασθενούς, η
ύπαρξη πολυπόδων και εκκρίσεων.
Η επέμβαση
Ο σκοπός της επέμβασης στην χρόνια παραρρινοκολπίτιδα είναι
1. να αφαιρεθούν τυχόν πολύποδες στην μύτη
2. να αποκατασταθεί η επικοινωνία μεταξύ των παραρρινίων κόλπων, που εμφανίζουν
χρόνια φλεγμονή και της κοιλότητας της μύτης.
Με την διεύρυνση των στομίων, διαμέσου των οποίων επικοινωνούν οι πάσχοντες
παραρρίνιοι κόλποι με την μύτη, τα συμπτώματα των ασθενών θα υποχωρήσουν ή θα
εξαλειφθούν γιατί:

1. Οι πολλές εκκρίσεις που παράγονται στους φλεγμαίνοντες παραρρίνιους κόλπους δεν
θα συσσωρεύονται στους κόλπους, αλλά θα παροχετεύονται εύκολα στην μύτη.
2. Οι πάσχοντες παραρρίνιοι κόλποι θα αερίζονται επαρκώς
3. Η τοπική θεραπεία που θα εφαρμόζεται στην μύτη θα επεκτείνεται μέσω των
διευρυμένων στομίων και στους πάσχοντες παραρρίνιους κόλπους και η
αποτελεσματικότητας της θεραπείας θα πολλαπλασιαστεί.
Ελπίζουμε να έχουμε λύσει αρκετές απορίες σχετικά με την πάθησή σας.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε
κλείστε ραντεβού με τους Ιατρούς του κέντρου μας στο 210-7526900

