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Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων από 
την παρούσα παρουσίαση 
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ΑΜΥΓΔΑΛΕΚΤΟΜΗ 

• Πρόκειται για την επέμβαση η οποία έχει 

ως σκοπό την πλήρη αφαίρεση της 

αμυγδαλής αποκολλώντας την κάψα της 

αμυγδαλής από το μυϊκό τοίχωμα του 

φάρυγγα. 

 

• Πολλές φορές συνδυάζεται και με 

αδενοτομή. 
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ΑΜΥΓΔΑΛΕΚΤΟΜΗ 

• Η δεύτερη συχνότερη χειρουργική επέμβαση σε παιδιά έως 15 ετών  

   (286.000 αμυγδαλεκτομές σε παιδιά έως 15 ετών στις ΗΠΑ το 2010 

   16% των επεμβάσεων σε μονάδες ημερήσιας νοσηλείας) 

 

• Αρκετές επιπλοκές  

 

• Θάνατος ασθενών (1:2360 - 1:18000) 

 

• Μεγάλο κόστος για τα εθνικά συστήματα υγείας 

 
 

 

 

 

 

• Hall MJ, Schwartzman A, Zhang J, Liu X. Ambulatory surgery data from hospitals and ambulatory surgery centers: United States, 2010. Natl Health Stat Report. 2017;(102): 1-15.  

•  Rosenfeld RM, Green RP. Tonsillectomy and adenoidectomy: changing trends. Ann Otol Rhinol Laryngol. 1990;99:187-191.  

• Windfuhr JP, Chen YS, Remmert S. Hemorrhage following tonsillectomy and adenoidectomy in 15,218 patients. Otolaryngol Head Neck Surg. 2006;132:281-286.  

• Johnson LB, Elluru RG, Myer CM. Complications of adenotonsillectomy. Laryngoscope. 2002;112:35-36. 

 

 

 



C2 General 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΜΥΓΔΑΛΕΚΤΟΜΗΣ 

Εστιάζει μόνο στις διαταραχές του ύπνου και  

στις υποτροπιάζουσες αμυγδαλίτιδες 

ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ 

Υποτροπιάζουσες αμυγδαλίτιδες Φορείς διφθερίτιδας ή στρεπτοκόκκου 

Περιαμυγδαλικό απόστημα Δυσοσμία στόματος 

Αμυγδαλίτις με πυρετικούς σπασμούς Βαλβιδική καρδιακή νόσο και στρεπτοκοκκικές 
αμυγδαλίτιδες 

Διαταραχές του ύπνου λόγω υπερτροφίας 

Υποψία κακοήθειας 
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

• Ανανέωση των κατευθυντηρίων οδηγιών που 

  είχαν εκδοθεί το 2011 

 

• Εκδόθηκαν οι νέες οδηγίες τον 02/2019 

 



C2 General 

ΤΙ ΝΕΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
Original Guideline (2011) Updated Guideline (2018) Changes made to reflect recent literature 

  

STATEMENT 1. WATCHFUL WAITING FOR RECURRENT 

THROAT INFECTION:  

Clinicians should recommend watchful waiting for recurrent throat 

infection if there have been fewer than 7 episodes in the past year or fewer 

than 5 episodes per year in the past 2 years or fewer than 3 episodes per 

year in the past 3 years. Recommendation 

STATEMENT 1. WATCHFUL WAITING FOR RECURRENT THROAT 

INFECTION: 

Clinicians should recommend watchful waiting for recurrent throat infection if 

there have been fewer than 7 episodes in the past year or fewer than 5 episodes 

per year in the past 2 years or fewer than 3 episodes per year in the past 3 years.  

Strong Recommendation 

Change to “Strong Recommendation” 

STATEMENT 3. TONSILLECTOMY FOR RECURRENT 

INFECTION WITH MODIFYING FACTORS:  

Clinicians should assess the child with recurrent throat infection who does 

not meet criteria in Statement 2 for modifying factors that may 

nonetheless favor tonsillectomy, which may include but are not limited to 

multiple antibiotic allergy/intolerance, PFAPA (periodic fever, aphthous 

stomatitis, pharyngitis and adenitis), or history of peritonsillar abscess. 

Recommendation 

STATEMENT 3. TONSILLECTOMY FOR RECURRENT INFECTION 

WITH MODIFYING FACTORS:  

Clinicians should assess the child with recurrent throat infection who does not 

meet criteria in Key Action Statement 2 for modifying factors that may 

nonetheless favor tonsillectomy, which may include but are not limited to 

multiple antibiotic allergies/intolerance, PFAPA (periodic fever, aphthous 

stomatitis, pharyngitis and adenitis), or history of more than one peritonsillar 

abscess. Recommendation 

Change to “more than one peritonsillar abscess” 

STATEMENT 4. TONSILLECTOMY FOR SLEEP DISORDERED 

BREATHING:  

Clinicians should ask caregivers of children with sleep-disordered 

breathing and 

tonsil hypertrophy about comorbid conditions that might 

improve after tonsillectomy, including growth retardation, 

poor school performance, enuresis, and behavioral problems. 

Recommendation 

STATEMENT 4. TONSILLECTOMY FOR OBSTRUCTIVE SLEEP-

DISORDERED BREATHING (oSDB) 

Clinicians should ask caregivers of children with obstructive sleep disordered 

breathing (oSDB) and tonsillar hypertrophy about co-morbid conditions that 

may improve after tonsillectomy, including growth retardation, poor school 

performance, enuresis, asthma and behavioral problems.  Recommendation 

Changed to obstructive sleep-disordered 

breathing (oSDB) throughout the document. 

 “Asthma” added to the list of co-morbid 

conditions 

  

STATEMENT 8. PERIOPERATIVE ANTIBIOTICS:  

Clinicians should not routinely administer or prescribe 

perioperative antibiotics to children undergoing tonsillectomy. Strong 

recommendation against  

  

STATEMENT 10. PERIOPERATIVE ANTIBIOTICS:  

Clinicians should not administer or prescribe perioperative antibiotics to 

children undergoing tonsillectomy. Strong recommendation against  

  

The word “routinely” was removed  

STATEMENT 9. POSTOPERATIVE PAIN CONTROL: 

The clinician should advocate for pain management after tonsillectomy 

and educate caregivers about the importance of managing and reassessing 

pain. Recommendation 

STATEMENT 9.  PERIOPERATIVE PAIN COUNSELING: 

Clinicians should counsel patients and caregivers regarding the importance of 

managing post-tonsillectomy pain as part of the perioperative education process 

and should reinforce this counseling at the time of surgery with reminders 

about the need to anticipate, reassess and adequately treat pain after surgery. 

Recommendation 

Updated statement emphasizes patient and/or 

caregiver counseling and education in the 

perioperative period 
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ΤΙ ΝΕΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
Statement Action Strength 

KAS 5. Indications for polysomnography 

(PSG) 

Before performing tonsillectomy, the clinician should refer children with obstructive sleep 

disordered breathing (oSDB)  for polysomnography (PSG)  if they are under two years of age, or if 

they exhibit any of the following: obesity, Down syndrome, craniofacial abnormalities, 

neuromuscular disorders, sickle cell disease, or mucopolysaccharidoses. 

Recommendation 

KAS 6. Additional recommendations for 

PSG 

The clinician should advocate for polysomnography (PSG) prior to tonsillectomy for obstructive 

sleep disordered breathing (oSDB) in children without any of the comorbidities listed in Key 

Action Statement 5 for whom the need for tonsillectomy is uncertain or when there is 

discordance between the physical examination and the reported severity of oSDB. 

Recommendation  

KAS 7. Tonsillectomy for obstructive sleep 

apnea (OSA) 

Clinicians should recommend tonsillectomy for children with obstructive sleep apnea (OSA) 

documented by overnight polysomnography. 

Recommendation 

KAS 12. Inpatient monitoring for children 

after tonsillectomy 

Clinicians should arrange for overnight, inpatient monitoring of children after tonsillectomy if 

they are under age 3 years or have severe OSA (apnea-hypopnea index of 10 or more obstructive 

events/hour, oxygen saturation nadir less than 80 percent, or both).   

Recommendation 

KAS 13. Postoperative ibuprofen and 

acetaminophen 

Clinicians should recommend ibuprofen, acetaminophen, or both for pain control after 

tonsillectomy. 

Strong Recommendation 

14. Postoperative codeine Clinicians must not administer or prescribe codeine, or any medication containing codeine, after 

tonsillectomy in children younger than 12 years. 

Strong Recommendation Against 

15a. Outcome assessment for bleeding Clinicians should follow-up with patients and/or caregivers after tonsillectomy and document in 

the medical record the presence or absence of bleeding within 24 hours of surgery (primary 

bleeding) and bleeding occurring later than 24 hours after surgery (secondary bleeding). 

Recommendation 

15b. Post-tonsillectomy bleeding rate Clinicians should determine their rate of primary and secondary post-tonsillectomy bleeding 

(PTB) at least annually. 

Recommendation 
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ΑΠΟΦΑΣΗ 1: Παρακολούθηση των ασθενών με υποτροπιάζουσες  
                        αμυγδαλίτιδες 

•  < 7 επεισόδια το τελευταίο έτος 

•  < 5 επεισόδια/έτος για 2 συναπτά έτη 

•  < 3 επεισόδια/έτος για 3 συναπτά έτη 

2011 2019 

Σύσταση (recommendation) Ισχυρή Σύσταση (strong recommendation) 
 

Εξαιρέσεις: πάνω από 1 περιαμυγδαλικό απόστημα, ιστορικό ρευματικής καρδιακής νόσου,  

                   σύνδρομο Lemierre’s, σοβαρές λοιμώξεις που χρήζουν νοσηλείας 

💡  Ποιότητα ζωής βελτιώνεται με τον χρόνο ανεξαρτήτως χειρουργικής παρέμβασης 

• Morad A, Sathe NA, Francis D, et al. Tonsillectomy versus watchful waiting for recurrent throat infection: a systematic review. Pediatrics. 2017;139 

• Burton MJ, Galsziou PP, Chong LY, Venekamp RP. Tonsillectomy or adenotonsillectomy versus non-surgical treat- ment for chronic/recurrent acute tonsillitis (review). 

Cochrane Database Syst Rev. 2014;(11) 
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Κριτήρια Paradise για αμυγδαλεκτομή 

Κριτήριο Ορισμός 

Αριθμός επεισοδίων   7 επεισόδια το τελευταίο έτος 

  5 επεισόδια/έτος για 2 συναπτά έτη 

  3 επεισόδια/έτος για 3 συναπτά έτη 

Κλινικά σημεία 

(τουλάχιστον 1) 

 Πυρετός ≥38,3οC 

 Πυώδες εξίδρωμα στις αμυγδαλές 

 Διογκωμένοι επώδυνοι πρόσθιοι τραχηλικοί λεμφαδένες  (>2cm) 

 Θετική κ/α για β-αιμολυτικό στρεπτόκοκκο ομάδας Α 

Θεραπεία  Έχουν χορηγηθεί αντιβιοτικά σε θεραπευτικές δόσεις 

Καταγραφή  Αναλυτική περιγραφή κάθε επεισοδίου στον ιατρικό φάκελο 

 Εάν δεν υπάρχει καταγραφή, τότε ο κλινικός ιατρός να έχει δει δύο επεισόδια 

• Paradise JL, Bluestone CD, Bachman RZ, et al. Efficacy of tonsillectomy for recurrent throat infection in severely affected children: results of parallel randomized and 

nonrandomized clinical trials. N Engl J Med. 1984;310:674-683.  
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ΑΠΟΦΑΣΗ 2: Υποτροπιάζουσες αμυγδαλίτιδες με καταγραφή 
                       των επεισοδίων  

Σε ασθενείς που πληρούν τα κριτήρια οι ιατροί θα πρέπει να προτείνουν 

την αμυγδαλεκτομή ως μια επιλογή (option)  

Differences of opinions: There was near-consensus among the guideline update group that tonsillectomy should be an 

option for children who meet the eligibility criteria in this statement, but one member of the group felt that tonsillectomy 

should not be recommended, even with appropriate documentation. Also, a minority of group members felt that the 

statement should list both tonsillectomy and watchful waiting as options for management, instead of just including 

tonsillectomy in the statement and discussing watchful waiting in the supporting text. 

Στα παιδιά που πληρούν τα ως άνω κριτήρια η αμυγδαλεκτομή βελτιώνει την 

κλινική εικόνα για ένα έτος μετά την αμυγδαλεκτομή χωρίς να βελτιώνει την 

ποιότητα ζωής τους σε σχέση με αυτά που απλώς παρακολουθούνται 

• Freeland AP, Curley JW. The consequences of delay in tonsil surgery. Otolaryngol Clin North Am. 1987;20:405-408. 

Fox R, Temple M, Owens D, et al. Does tonsillectomy lead to improved outcomes over and above the effect of time? A long-itudinal study. J Laryngol Otol. 2008;11:1197-1200. 

Prim MP, de Diego JI, Larrauri M, et al. Spontaneous resolu- tion of recurrent tonsillitis in pediatric patients on the surgical waiting list. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2002;65:35 
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ΑΠΟΦΑΣΗ 3: Αμυγδαλεκτομή για υποτροπιάζουσες  
                       αμυγδαλίτιδες με επιβαρυντικούς παράγοντες 

Αφορά παιδιά που δεν πληρούν τα κριτήρια της δήλωσης 2 αλλά έχουν 

κάποιον επιβαρυντικό παράγοντα από τους παρακάτω :  

 

• Πολλαπλές αλλεργίες σε αντιβιοτικά 

• Σύνδρομο PFAPA 

• Τουλάχιστον δύο περιαμυγδαλικά αποστήματα 

 

 

 

 

 

 

Σύσταση για αμυγδαλεκτομή (recommendation) 

• Burton MJ, Pollard AJ, Ramsden JD, Chong LY, Venekamp RP. Tonsillectomy for periodic fever, apthous stomatitis, pharyngitis and cervical adenitis syndrome (PFAPA). 

Cochrane Database Syst Rev. 2014;(9) 

• Johnson RF, Stewart MG. The contemporary approach to diag- nosis and management of peritonsillar abscess. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg. 2005;13:157-160.  

• Herzon FS, Harris P. Mosher Award thesis. Peritonsillar abscess: incidence, current management practices, and a pro- posal for treatment guidelines. Laryngoscope. 

1995;105(8)(pt 3, suppl 74):1-17.  

2011 2019 

Ένα περιαμυγδαλικό απόστημα Τουλάχιστον δύο περιαμυγδαλικά 
αποστήματα 
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ΑΠΟΦΑΣΗ 4: Αμυγδαλεκτομή για αποφρακτική διαταραχή 
                       του ύπνου (obstructive sleep disordered 
                       breathing) 

Διάγνωση της oSDB γίνεται: 

• Ιστορικό και φυσική εξέταση 

• Ηχητικά και  video  clip 

• Νυχτερινή οξυμετρία 

• Μελέτη ύπνου 

Αμυγδαλές μεγέθους 1 ή 2 μπορεί να συμβάλουν στην oSDB κυρίως σε παιδιά με 

υποτονία  ή γναθοπροσωπικές ανωμαλίες 
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ΑΠΟΦΑΣΗ 4: Αμυγδαλεκτομή για αποφρακτική διαταραχή 
                       του ύπνου (obstructive sleep disordered 
                       breathing) 

Οι ασθενείς με αποφρακτική διαταραχή του ύπνου θα πρέπει να ερωτηθούν  

για συνοδά  συμπτώματα τα οποία μπορεί να βελτιωθούν μετά από αμυγδαλεκτομή, 

όπως καθυστέρηση ανάπτυξης, κακές σχολικές επιδόσεις, ενούρηση και προβλήματα 

συμπεριφοράς και άσθμα 

Σύσταση (recommendation) 

• Bonuck KA, Freeman K, Henderson J. Growth and growth biomarker changes after adenotonsillectomy: systematic review and meta-analysis. Arch Dis Child. 2009;94:83-91  

• Jeyakumar A, Rahman SI, Armbrecht ES, Mitchell R. The association between sleep-disordered breathing and enuresis in children. Laryngoscope. 2012;122:1873-1877.  
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ΑΠΟΦΑΣΗ 5: Ενδείξεις για μελέτη ύπνου (polysomnography) 

Οι ασθενείς με αποφρακτική διαταραχή του ύπνου θα πρέπει να 

παραπέμπονται για μελέτη ύπνου στις εξής περιπτώσεις: 

 

• Μικρότερα των 2 ετών 

• Παχυσαρκία 

• Down’s syndrome 

• Κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες 

• Νευρομυικές παθήσεις 

• Δρεπανοκυτταρική αναιμία 

• Βλεννοπολυσακχαριδώσεις 

 

 

Σύσταση (recommendation) 

• Baijal RG, Bidani SA, Minard CG, Watcha MF. Perioperative respiratory complications following awake and deep extubation in children undergoing adenotonsillectomy. 

Paediatr Anaesth. 2015;25:392-399.  

• Gleich SJ, Olson MD, Sprung J, et al. Perioperative outcomes of severely obese children undergoing tonsillectomy. Paediatr Anaesth. 2012;22:1171-1178.  
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Ρόλος PSG Rationale 

Αποφυγή άσκοπων επεμβάσεων σε 
ασθενείς με μη αποφρακτικά επεισόδια 

Αναγνώριση μη αποφρακτικών επεισοδίων ή κεντρικών 
απνοιών που δεν θα βελτιωθούν με το χειρουργείο 

Επιβεβαίωση αποφρακτικών 
επεισοδίων που θα βελτιωθούν με το 
χειρουργείο 

Η αυξημένη νοσηρότητα του χειρουργείου σε ασθενείς 
υψηλού κινδύνου χρειάζεται διαγνωστική ακρίβεια 
προεγχειρητικά 

Καθορισμός της σοβαρότητας των 
συμπτωμάτων για τον σωστό 
προγραμματισμό της επέμβασης 

Παιδιά με σοβαρού βαθμού υπνική άπνοια χρειάζονται 
καρδιολογική, πνευμονολογική και αναισθησιολογική 
εκτίμηση προ εγχειρητικά και μονάδα εντατικής θεραπείας 
μετεγχειρητικά 

Παρέχει μια μελέτη ύπνου 
προεγχειρητικά για σύγκριση μτχ 

Παραμονή της υπνικής άπνοιας παρά το χειρουργείο είναι 
συχνότερη σε παιδιά υψηλού κινδύνου 

Καταγραφή της σοβαρότητας Οι ασθενείς υψηλού κινδύνου είναι επιρρεπείς σε επιπλοκές 
του χειρουργείου ή της αναισθησίας 

Ρόλος της μελέτης ύπνου σε υψηλού κινδύνου παιδιά πρό 

της αμυγδαλεκτομής για αποφρακτική διαταραχή του ύπνου 
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ΑΠΟΦΑΣΗ 6: Πρόσθετες ενδείξεις για μελέτη ύπνου      

                       (polysomnography) 

Η μελέτη ύπνου θα πρέπει να προτείνεται σε όλα τα παιδιά στα 

οποία η ανάγκη για αμυγδαλεκτομή είναι αβέβαιη ή όποτε η κλινική 

εξέταση δεν συμφωνεί με την βαρύτητα της διαταραχής στον ύπνο 

Σύσταση (recommendation) 

• Marcus CL, Brooks LJ, Draper KA, et al. American Academy of Pediatrics. Diagnosis and 

management of childhood obstruc- tive sleep apnea syndrome. Pediatrics. 2012;130:e714-e755.  

• Aurora RN, Zak RS, Karippot A, et al. Practice parameters for the respiratory indications for 

polysomnography in children. Sleep. 2011;34:379-388.  

American Academy of Sleep Medicine Μελέτη σε όλα τα παιδιά που κάνουν 
         αμυγδαλεκτομή λόγω oSDB 
 American Academy of Pediatrics 
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ΑΠΟΦΑΣΗ 7: Αμυγδαλεκτομή για αποφρακτική υπνική άπνοια 

Οι ιατροί θα πρέπει να προτείνουν αμυγδαλεκτομή στους ασθενείς οι οποίοι 

εχουν κάνει μελέτη ύπνου που αποδεικνύει αποφρακτική υπνική άπνοια 

Σύσταση (recommendation) 

• Bhattacharjee R, Kheirandish-Gozal L, Spruyt K, et al. ade- notonsillectomy outcomes in treatment of 

obstructive sleep apnea in children: a multicenter retrospective study. Am J Respir Crit Care Med. 

2010;182:676-683.  

• Andersen IG, Holm JC, Homøe P. Obstructive sleep apnea in obese children and adolescents, treatment 

methods and out- come of treatment—a systematic review. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2016;87:190-197  

 

Παθολογική μελέτη ύπνου: AHI>1, O2<92% 

 

Μικρού βαθμού OSA:  ΑΗΙ 1-4,9 

Μετρίου βαθμού OSA: ΑΗΙ 5-9,9 

Σοβαρού βαθμού OSA: AHI >10 
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• Οι γονείς θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με την πιθανότητα 
της παραμονής ή της επανεμφάνισης των συμπτωμάτων μετά την 
αμυγδαλεκτομή. 

ΑΠΟΦΑΣΗ 8: Εκπαιδεύοντας τους γονείς σχετικά με την 

                       εμμένουσα και την υποτροπιάζουσα 

                       αποφρακτική διαταραχή του ύπνου 

Σύσταση (recommendation) 

• Bhattacharjee R, Kheirandish-Gozal L, Spruyt K, et al. ade- notonsillectomy outcomes in 

treatment of obstructive sleep apnea in children: a multicenter retrospective study. Am J 

Respir Crit Care Med. 2010;182:676-683.  
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Ενημέρωση γονέων για αμυγδαλεκτομή και oSDB 

• Η υπερτροφία των αμυγδαλών είναι ο κύριος λόγος εμφάνισης oSDB 

• Ο μυικός τόνος παίζει και αυτός ρόλο 

• Η παχυσαρκία παίζει μεγάλο ρόλο 

• Η μελέτη ύπνου είναι η καλύτερη μέθοδος για να τεθεί η διάγνωση 

• Η μελέτη ύπνου δεν είναι πάντα απαραίτητη 

• Η επιτυχία της αμυγδαλεκτομής διαφέρει από άτομο σε άτομο. Η ηλικία, 

     το βάρος, η εθνικότητα, η σοβαρότητα της OSA και οι συνοδές παθήσεις 

     επηρεάζουν το αποτέλεσμα 

• Στα παχύσαρκα παιδιά η αμυγδαλεκτομή οδηγεί σε πλήρη ύφεση των  

     συμπτωμάτων σε ποσοστό μικρότερο του 50% 

• Μπορεί να χρειαστούν και παραπάνω παρεμβάσεις όπως απώλεια  

     βάρους, φαρμακευτική αγωγή ή η χρήση CPAP 
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• Οι ιατροί θα πρέπει να ενημερώνουν τους γονείς για την ανάγκη της 
διαχείρισης του πόνου μετεγχειρητικά 

ΑΠΟΦΑΣΗ 9: Εκπαιδεύοντας τους γονείς σχετικά με την 

                       περιεγχειρητική διαχείριση του πόνου 

Σύσταση (recommendation) 

• Rosales A, Fortier MA, Campos, Kain ZN. Postoperative pain management in Latino families: parent beliefs about analgesics predict analgesic doses provided to children. Paediatr 

Anaesth. 2016;26:307-314.  

• Rony RY, Fortier MA, Chorney JM, et al. Parental postopera- tive pain management: attitudes, assessment, and manage- ment. Pediatrics. 2010;125:e1372-e1378.  

• Dorkham MC, Chalkiadis GA, von Ungern Sternberg BS, Davidson AJ. Effective postoperative pain management in children after ambulatory surgery with a focus on tonsillect- omy: 

barriers and possible solutions. Pediatr Anesth. 2013; 24:239-248.  

• Longard J, Twycross A, Williams AM, Hong P, Chorney. Parents experiences of managing their child’s postoperative pain at home: an exploratory qualitative study. J Clin Nurs. 

2016;25:2619-2628.  

• Μη καλή συνεργασία με γονείς 

• Μόνο 17% των γονέων έδιναν σωστά την αναλγητική αγωγή 
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ΑΠΟΦΑΣΗ 10: Αντιβιοτική αγωγή περιεγχειρητικά 

Δεν θα πρέπει να χορηγούνται αντιβιοτικά περιεγχειρητικά από τους θεράποντες 

 

 

 

 

 

 

Ισχυρή σύσταση εναντίον (strong recommendation against) 

• Dhiwakar M, Clement WA, Supriya M, McKerrow W. Antibiotics to reduce post-tonsillectomy morbidity. Cochrane Database Syst Rev. 2012;(12):CD005607  

Η περιεγχειρητική χορήγηση αντιβιοτικών δεν επηρεάζει: 

• Τον πόνο 

• Την ανάγκη για αναλγητική θεραπεία 

• Την μετεγχειρητική αιμορραγία 

• Τον χρόνο για επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες 

• Ποσοστό επανεισαγωγής λόγω επιπλοκών 

2011 2019 

Not routinely NOT 
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ΑΠΟΦΑΣΗ 11: Χορήγηση στεροειδών περιεγχειρητικά 

• Θα πρέπει να χορηγείται μία δόση ενδοφλεβίως δεξαμεθαζόνης διεγχειρητικά 

 

• Η δόση 0,5mg/kg θεωρείται ικανοποιητική  

 

• Η χορήγηση αυτή έχει τα ακόλουθα αποτελέσματα: 

     μειώνει την ναυτία και τον έμετο για 24 ώρες μετεγχειρητικά (⬇💡 PONV) 

     μειώνει τον χρόνο για την πρώτη πρόσληψη υγρών 

     μειώνει τον πόνο  

 

 

Ισχυρή σύσταση (strong recommendation) 

 

 

• Δεν παρατηρήθηκαν αυξημένα ποσοστά αιμορραγίας 

 

 

Steward DL, Grisel J, Meinzen-Derr J. Steroids for improving recovery following tonsillectomy in children. Cochrane Database Syst Rev. 2011;(8):CD003997  
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Τα παιδιά που υποβάλλονται σε αμυγδαλεκτομή θα πρέπει να 
νοσηλεύονται για μία νύκτα στις παρακάτω περιπτώσεις: 

 
• Ηλικία <3 ετών 

• Σοβαρού βαθμού υπνική άπνοια (ΑΗΙ≥10, O2 nadir<80%, ή και τα δύο) 

• Συνδρομικά παιδιά 

• Παχύσαρκα παιδιά (ΒΜΙ>95η για ηλικία και φύλο) 

• Προβλήματα συμπεριφοράς (μη καλή συνεργασία για πρόσληψη υγρών) 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 12: Νοσηλεία μετεγχειρητικά μετά από 

                         αμυγδαλεκτομή 

Σύσταση (recommendation) 

• Wilson K, Lakheeram I, Morielli A, et al. Can assessment for obstructive sleep apnea help predict postadenotonsillectomy respiratory complications? Anesthesiology. 2002;96:313-322.  

• Thongyam A, Marcus CL, Lockman JL, et al. Predictors of perioperative complications in higher risk children after ade- notonsillectomy for obstructive sleep apnea: a prospective study. 

Otolaryngol Head Neck Surg. 2014;151:1046-1054.  

• Amoils M. Postoperative complications in pediatric tonsillect- omy and adenoidectomy in ambulatory vs inpatient setting. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2016;142:344-350.  
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• Οι θεράποντες θα πρέπει να συνταγογραφούν μετεγχειρητικά 
ιβουπροφαίνη ή/και παρακεταμόλη για τον έλεγχο του πόνου 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 13: Μετεγχειρητική χορήγηση ιβουπροφαίνης και 

                         παρακεταμόλης 

Ισχυρή σύσταση (strong recommendation) 

• Lewis SR, Nicholson A, Cardwell ME, Siviter G, Smith AF. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs and perioperative bleeding in paediatric tonsillectomy (review). Cochrane 

Database Syst Rev. 2013;(7):CD003591.  

• Δεν έχουν αποδειχθεί μεγαλύτερα ποσοστά μετεγχειρητικής αιμορραγίας από την 

     χρήση ιβουπροφαίνης   

• Δοσολογία παρακεταμόλης 15mg/kg/dose κάθε 4-6 ώρες 

• Δοσολογία ιβουπροφαίνης  10mg/kg/dose κάθε 6-8 ώρες 
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• Δεν θα πρέπει να χορηγείται κωδεΐνη μετά από αμυγδαλεκτομή σε 
κανένα ασθενή μικρότερο των 12 ετών 

ΑΠΟΦΑΣΗ 14: Μετεγχειρητική χορήγηση κωδεΐνης   

Ισχυρή σύσταση εναντίον (strong recommendation against) 

US Food and Drug Administration. FDA drug safety commu- nication: FDA restricts use of prescription codeine pain and cough medicines and tramadol pain 

medicines in children; recommends against use in breastfeeding women. https:// www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm549679.htm. Issued 2017. Accessed 

July 27, 2017.  

• 1969-2015: 21 θάνατοι από λήψη κωδεΐνης σε παιδιά έως 12 ετών 

• Υπάρχουν παιδιά με γενετική προδιάθεση να μεταβολίζουν γρήγορα 

     την κωδεΐνη σε μορφίνη  
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ΑΠΟΦΑΣΗ 15α: Καταγραφή μετεγχειρητικής αιμορραγίας 

Οι θεράποντες θα πρέπει να ελέγχουν και να καταγράφουν στο φάκελο του 

ασθενούς την παρουσία ή απουσία αιμορραγίας τις πρώτες 24 ώρες ή αργότερα 

ΑΠΟΦΑΣΗ 15β: Υπολογισμός μετεγχειρητικής αιμορραγίας 

Οι θεράποντες θα πρέπει να καταγράφουν τα ποσοστά των αιμορραγιών τους 

σε ετήσια βάση 

Πρώιμη αιμορραγία: το πρώτο 24ωρο (0,1-5,8%) 

Όψιμη αιμορραγία: συνήθως μεταξύ 5-7ης  μετεγχειρητικής ημέρας (0,2-7,5%) 

Francis DO, Fonnesbeck C, Sathe N, et al. Postoperative bleeding and associated utilization following tonsillectomy in children: a systematic review and meta-analysis. 

Otolaryngol Head Neck Surg. 2017;156:442-455.  
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Αλγόριθμος αμυγδαλεκτομής 
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Αδενοτομή 

• Πρόκειται για την επέμβαση η οποία έχει 

ως σκοπό την αφαίρεση των αδενοειδών 

εκβλαστήσεων από τον ρινοφάρυγγα. 

 

• Πολλές φορές συνδυάζεται και με 

αμυγδαλεκτομή. 



C2 General 

• Ρινική απόφραξη 

 

• Διαταραχές του ύπνου λόγω υπερτροφίας 

 

• Υποτροπιάζουσα οξεία μέση ωτίτιδα 

 

• Εκκριτική ωτίτις 

 

• Υποτροπιάζουσα ή χρόνια αδενοειδίτιδα 

 

 

 

 

Ενδείξεις αδενοτομής 
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Κατευθυντήριες οδηγίες αδενοτομής 

• Δεν υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες  

    για αδενοτομή 

 

• Υπάρχουν οδηγίες που αφορούν την  

     αδενοτομή σε κατευθυντήριες οδηγίες  

     για άλλες παθήσεις 
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Κατευθυντήριες οδηγίες αδενοτομής για  
εκκριτική ωτίτιδα 

2013 2016 

Προβλεπόταν αδενοτομή σε κάθε παιδί που 
υποβάλεται για δεύτερη φορά σε τοποθέτηση 

σωληνίσκων αερισμού ανεξάρτητα από την ηλικία 
του ή τα ρινικά συμπτώματα 

Αν το παιδί είναι μικρότερο των τεσσάρων ετών 
ακόμα και αν υποβάλλεται για δεύτερη φορά σε 

τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού δεν 
πραγματοποιείται αδενοτομή παρά μόνο αν 
υπάρχουν ανεξάρτητες ενδείξεις αδενοτομής 
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• Η τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού μόνο σε σύγκριση με την 
τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού με αδενοτομή δεν έχουν διαφορά 
ως προς την συχνότητα των επεισοδίων της ΟΜΩ 

 

• Αδενοτομή θα πρέπει να διενεργείται μόνο αν υπάρχουν ενδείξεις για 
αδενοτομή 

Οδηγίες αδενοτομής για υποτροπιάζουσα ΟΜΩ 

• PS, Joki-Erkkilä VP, Kilpi T, Jokinen J, Herva E, Puhakka H. Prevention of otitis media by adenoidectomy in children younger than 2 years. Arch Otolaryngol Head Neck 

Surg. 2003;129(2):163–168 

• Hammarén-Malmi S, Saxen H, Tarkkanen J, Mattila PS. Adenoidectomy does not significantly reduce the incidence of otitis media in conjunction with the insertion of 

tympanostomy tubes in children who are younger than 4 years: a randomized trial. Pediatrics. 2005;116(1):185–189 

• Kujala T, Alho OP, Luotonen J, et al. Tympanostomy with and without adenoidectomy for the prevention of recurrences of acute otitis media: a randomized controlled 

trial. Pediatr Infect Dis J. 2012;31(6):565–569 
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Κατευθυντήριες οδηγίες αδενοτομής για ρινοκολπίτιδα 
 

• Χρόνια αδενοειδίτιδα ή υποτροπιάζουσα οξεία αδενοειδίτιδα είναι  

   η εμφάνιση 3 επεισοδίων σε 6 μήνες ή 4 επεισοδίων σε 1 έτος 

• Η μη ανταπόκριση στην μέγιστη φαρμακευτική αγωγή θα πρέπει να 
οδηγεί σε αδενοτομή 

• Αδενοτομή βελτιώνει τα συμπτώματα στο 65% των ασθενών 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ  


