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DISCLOSURES 

• No disclosures 



ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 



ΤΥΠΟΙ 

a. Shepard (6 μήνες), Paparella type 1 (6-12 
μήνες) 

b. Armstrong (9-14 μήνες) 

c. T-Tubes 

 



ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 
• Χρόνια μέση ωτίτιδα με υγρό (μεση 

ωτίτιδα με υγρό που επιμένει άνω των 
3μηνών)(Rosenfeld 2004) 

 

 

• Υποτροπιάζουσα οξεία μέση ωτίτιδα (3 
επεισόδια ΟΜΩ σε 6 μήνες ή 4 
επεισόδια το χρόνο, το τελευταίο όχι 
αργότερα από 6 μήνες) (Rosenfeld 
2004) 







ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

• ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ (1-3 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΕΠΕΜΒΑΣΗ) 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ (12-24 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΕΠΕΜΒΑΣΗ 

 

• ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΟΜΩ 



ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 



ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΔΑ ΜΕ ΥΓΡΟ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

ΣΧΟΛΙΑ 

Η θεραπεία με σωληνίσκους αερισμού έχει ως 
αποτέλεσμα τη βραχυπρόθεσμη βελτίωση του 
επιπέδου της ακοής συγκρινόμενη με την 
παρακολούθηση 

Μέτριο -9.1 (CrI -14.5 to -3.2) db 
βελτίωση στο επίπεδο ακοής 
στους 1-3 μήνες 
 

Η βελτίωση του επιπέδου της ακοής δεν 
παραμένει μετά από 12-24 μήνες 

Μέτριο 
 

0.03 (CrI -3.9 to 3.3) db  στους 
12-24 μήνες 

Η ταυτόχρονη τοποθέτηση σωληνίσκων 
αερισμού και αδενοειδεκτομή σχετίζεται με τη 
μακροπρόθεσμη βελτίωση του επιπέδου της 
ακοής 

Χαμηλό -3.8 (CrI -8.5 to 0.62) db στους 
12-24 μήνες (μία από τις τρεις 
πιο αποτελεσματικές 
παρεμβάσεις) 

Η προσεκτική παρακολούθηση δεν έχει  
χειρότερα αποτελέσματα στο γνωστικό 
επίπεδο, ομιλία, συμπεριφορά ή ποιότητα ζωής 
παιδιών χωρίς συνοσηρότητα 

Χαμηλό Περιορισμένος αριθμός 
μελετών (8), η καθεμία με 
διαφορετικούς ορισμούς 
προσδοκόμενων 
αποτελεσμάτων 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑ ΟΜΩ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΣΧΟΛΙΑ 

Η θεραπεία με σωληνίσκους αερισμού 
συγκρινόμενη με την παρακολούθηση 
ή placebo μειώνει το ρίσκο 
υποτροπιάζουσας ΟΜΩ 

Χαμηλό Περιορισμένος αριθμός RCT’s 
(3) 

Η θεραπεία με σωληνίσκους αερισμού 
δε βελτιώνει την ποιότητα ζωής 

Χαμηλό Περιορισμένος αριθμός RCT’s 
(1) 
 

Η ταυτόχρονη αδενοειδεκτομή και 
τοποθετηση σωληνίσκων αερισμού 
δεν σχετίζεται με μειωμένο ρίσκο 
υποτροπιάζουσας ΟΜΩ   

Μέτριο Περιορισμένος αριθμός RCT’s 
(3) 
 







ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ 



ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

• 2,5 ετών άρρεν, ελεύθερο περιγεννητικό 
ιστορικό 

• Πηγαίνει βρεφικό σταθμό 
• Οι γονείς αναφέρουν ότι ίσως δεν ακούει καλά 
• Καθυστέρηση ομιλίας (λέει μόνο μπαμπά, μαμά) 
• Δεν έχει υποβληθεί σε νεογνικό έλεγχο ακοής 
• Δε ροχαλίζει 
• Με κλινική εικόνα μέσης ωτίτιδας με υγρό άμφω, 

χωρίς ατελεκτασία, χωρίς θύλακα εισρόφησης 
και τυμπανόγραμμα τύπου Β άμφω 


