
 Ο φάρυγγας του παιδιού σας θα είναι 

ερεθισμένος 

Ο φάρυγγας πιθανόν να παραμείνει ερεθισμένος 

για 10 ημέρες και μπορεί να είναι περισσότερο τις 

πρώτες  4 με 5 ημέρες. Αυτό είναι φυσιολογικό και 

συμβαίνει λόγω της επούλωσης του φάρυγγα. 

 

 Θα σας συνταγογραφήσουμε αναλγητικά 

(παρακεταμόλη και μεφαιναμικό οξύ) για να 

χορηγείτε στο παιδί τακτικά, μία ώρα πριν το 

γεύμα του, για τις πρώτες ημέρες. Μη χορηγείτε 

παραπάνω από τις εντολές μας. 

 

 Ο φάρυγγάς του θα δείχνει λευκός 

Αυτό είναι φυσιολογικό καθώς ο φάρυγγας 

επουλώνεται. Μπορεί και η αναπνοή του να 

μυρίζει λίγο. 

 

 Αποχή από τα μαθήματα για 14 ημέρες 

Κρατήστε το παιδί στο σπίτι, μακριά από 

θορυβώδη, και με καπνό περιβάλλοντα. 

Αποφύγετε την κόπωση του παιδιού. Προφυλάξτε 

το από το βήχα, τον εμετό και το συνάχι. Μπορεί 

να αισθάνεται κουρασμένο τις πρώτες ημέρες. 

Ζητήστε μας ένα ιατρικό σημείωμα για το σχολείο. 

 

 

 

 

 

 

Διεύθυνση Ιατρείου: 

Εφέσου 36Α & Ικονίου, Νίκαια, 18450 

Τηλ. επικοινωνίας: 

2130 285596 

6983000115 

Email: ifytanidis@gmail.com  
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 Τι είναι οι αμυγδαλές και οι αδενοειδείς 

εκβλαστήσεις (κρεατάκια); 

Οι αμυγδαλές είναι δύο μικροί αδένες, ένας σε 

κάθε πλευρά του στοματοφάρυγγα. 

Καταπολεμούν τα μικρόβια. Τα κρεατάκια είναι 

αδένες όπως και οι αμυγδαλές, όμως βρίσκονται 

στο πίσω μέρος της μύτης. 

 

 Τα χρειάζεται το παιδί μου; 

Ο οργανισμός του παιδιού σας μπορεί να 

καταπολεμά τα μικρόβια και χωρίς αυτά. Τα 

αφαιρούμε μόνο όταν προκαλούν περισσσότερο 

κακό πάρά καλό. 

 

 Γιατί τα αφαιρούμε; 

Αφαιρούμε τις αμυγδαλές όταν το παιδί σας 

υποφέρει από συχνά και σοβαρά επεισόδια 

αμυγδαλίτιδας ή όταν τον/την εμποδίζουν στην 

αναπνοή όταν κοιμάται. 

 

 

 

Πριν το χειρουργείο 

Κανονίστε την απουσία του παιδιού σας από το 

σχολείο, για δύο εβδομάδες μετά την επέμβαση. 

Ενημερώστε μας εάν πονάει ο λαιμός του ή έχει 

κρυώσει την εβδομάδα πριν το χειρουργείο – θα 

ήταν ασφαλέστερο να αναβάλλουμε την 

επέμβαση. 

 

Θα σας ζητήσουμε να έρθετε με το παιδί σας μια 

μέρα πριν το χειρουργείο ή την ημέρα του 

χειρουργείου νωρίς το πρωί, για τον απαραίτητο 

προεγχειρητικό έλεγχο. Αυτό θα μας εξασφαλίσει 

ότι το παιδί μπορεί να οδηγηθεί με ασφάλεια στο 

χειρουργείο. 

 

 Πως γίνεται το χειρουργείο; 

Το παιδί σας κοιμάται υπό γενική αναισθησία. 

Αφαιρούμε τις αμυγδαλές και τα κρεατάκια από το 

στόμα. Το παιδί σας θα βρίσκεται στο χώρο των 

χειρουργείων για μία ώρα περίπου. 

 

 Πόσο καιρό θα μείνει το παιδί μου στο 

νοσοκομείο; 

Θα έρθετε την ημέρα της επέμβασης και θα 

φύγετε το επόμενο πρωί μόλις σιγουρευτούμε ότι 

το παιδί σας είναι απόλυτα ασφαλές να πάει σπίτι 

του. 

 

 Μπορεί να υπάρξουν προβλήματα; 

Η αμυγδαλεκτομή είναι πολύ ασφαλές 

χειρουργείο, αλλά κάθε επέμβαση έχει ένα μικρό 

ρίσκο. Τα πιο συνήθη προβλήματα είναι: 

o Κατά τη διάρκεια της επέμβασης υπάρχει 

μια μικρή πιθανότητα να χτυπήσει ή να 

βγει κάποιο δόντι εάν κινείται ή είναι 

χαλασμένο. Παρακαλούμε ενημερώστε 

μας εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο. 

o Μερικά παιδιά νιώθουν άρρωστα μετά την 

επέμβαση. Αυτό διαρκεί λίγο. 

o Μερικά παιδιά ταλαιπωρούνται από 

φαρυγγίτιδα μετά την επέμβαση. 

Επικοινωνείστε μαζί μας όταν το παιδί 

παρουσιάσει απότομα πόνο, υψηλό 

πυρετό, ή δείτε φρέσκο αίμα στο στόμα 

του. 

o Η πιο σοβαρή επιπλοκή είναι η 

αιμορραγία. Μπορεί να χρειαστεί μία 

δεύτερη επέμβαση για να σταματήσει. Εάν 

το παιδί σας αιμορραγεί μετά την 

επέμβαση επικοινωνείστε άμεσα μαζί μας 

ή πηγαίνετε στο κοντινότερο νοσοκομείο. 

 Μετά το χειρουργείο 

 Κανονική δίαιτα 

Δε χρειάζεται το παιδί σας να τρώει μόνο υδαρές 

τροφές. Τρώγοντας κανονικό φαγητό (χωρίς 

υπερβολές) ο φάρυγγας επουλώνεται 

γρηγορότερα και μειώνεται ο πόνος. Να πίνει 

άφθονο νερό. Το μάσημα τσίχλας βοηθάει επίσης 

στον πόνο, καθώς και το κρύα ροφήματα και 

παγωτά. 

 

 Πόνος στα αυτιά 

Αυτό είναι φυσιολόγικό. Ο φάρυγγας και τα αυτιά 

έχουν την ίδια νεύρωση. Δε σημαίνει ότι πάσχει 

από ωτίτιδα. 


