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Χρήσιμοι και εύχρηστοι αλγόριθμοι για τις συχνότερες και σοβαρότερες παιδο-

ωτορινολαρυγγολογικές παθήσεις.1 

  Διαφορική διάγνωση φλεγμονωδών παθήσεων έξω ωτός 

  Αντιμετώπιση της μη επιπλεγμένης οξείας μέσης ωτίτιδας 

  Αντιμετώπιση της παιδιατρικής εκκριτικής ωτίτιδας 

  Αντιμετώπιση της οξείας παιδιατρικής μαστοειδίτιδας 

  Αιτιολογική ταξινόμηση της βαρηκοΐας 

  Πρώιμη ανίχνευση/διάγνωση/αντιμετώπιση της παιδικής βαρηκοΐας 

  Διερεύνηση της παιδικής νευροαισθητήριας βαρηκοΐας 

  Κλινική διάγνωση του ιλίγγου 

  Πρόγνωση/αντιμετώπιση της παράλυσης του προσωπικού νεύρου 

  Παθογενετικός μηχανισμός οξείας μικροβιακής ρινοκολπίτιδας 

  Αντιμετώπιση της τυπικής οξείας ρινοκολπίτιδας στα παιδιά 

                                                           
1
 Όλοι οι παραπάνω αλγόριθμοι είναι δανεισμένοι από: "Κλινικός Οδηγός Παιδιατρικών Παθήσεων Ώτων, 

Ρινός & Τραχήλου", Ψαρομμάτης Ιωάννης, Ιατρικές εκδόσεις Ζεβελεκάκης, Αθήνα 2015. 
Εκεί ο ενδιαφερόμενος θα βρει λεπτομερή περιγραφή και ανάλυσή τους. 
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  Διαχείριση της τυπικής χρόνιας ρινοκολπίτιδας στα παιδιά 

  Αντιμετώπιση των κογχικών επιπλοκών της ρινοκολπίτιδας 

  Διάγνωση/αντιμετώπιση της επίσταξης στα παιδιά 

  Θεραπευτικά μέτρα για την επίσταξη 

  Διάγνωση/αντιμετώπιση της στρεπτοκοκκικής φαρυγγοαμυγδαλίτιδας 

  Διαγνωστικά και θεραπευτικά μέτρα σε παιδί με συριγμό 

  Αντιμετώπιση παιδιού με εξωτερικό τραυματισμό του λάρυγγα 

  Αίτια τραχηλικής διόγκωσης στα παιδιά 

  Διάγνωση τραχηλικής λεμφαδενίτιδας 

  Αντιμετώπιση τραχηλικής λεμφαδενίτιδας 

  Αντιμετώπιση των εν τω βάθει τραχηλικών λοιμώξεων 

  Αντιμετώπιση αναφυλακτικού σοκ στα παιδιά 

  Παρεντερική αντιμετώπιση υποογκαιμίας/αφυδάτωσης στα παιδιά 

 
 
 

Τελευταία ενημέρωση:  8 Ιανουαρίου 2018 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το: 

Ωτορινολαρυγγολογικό Τμήμα 
Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» 
Τηλ. 2132009114 και 2132009224 
Γιάννης Ψαρομμάτης, Ωτορινολαρυγγολόγος 

 

 

 

 

! ! !   Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η   ! ! !  

Η ιατρική επιστήμη εξελίσσεται καθημερινά με ταχύτατους ρυθμούς. Κατά συνέπεια, οι 

διαγνωστικές και θεραπευτικές μέθοδοι καθώς και οι φαρμακευτικές επιλογές που 

προτείνονται ενδεχομένως να χρειάζονται ανανέωση. Προτείνεται στον αναγνώστη να 

διασταυρώνει τις πληροφορίες που βρίσκει στην ιστοσελίδα του 

Ωτορινολαρυγγολογικού Τμήματος με άλλες αξιόπιστες ιατρικές πηγές για πιθανές 

μεταβολές ή παραλείψεις. 

 

 
 


