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pra isában a felnőtt páciensek Mellett 
nagy száMban érkeznek gyerMekek is  jel-
leMzően Milyen Megbetegedésekkel?
itt is hasonló a helyzet, akárcsak a felnőtteknél, hiszen a 
gyerekeknél is gyakoriak a felső légúti infekciók. egyrészt 
az éretlen immunrendszer, másrészt a közösségbe kerülés 
is táptalaja lehet azok terjedésének. nagyon fontos meg-
említenem, hogy a gyerekeknél a felső légúti fertőzések 
döntő többségében vírus eredetűek, amelyekre elegendő 
a tüneti kezelés, orrspray, orrszívás használata. antibio-
tikumot már csak elhúzódó, fokozódó panaszok esetén 
érdemes használni. gyerekeknél nagyon gyakori az orr-
mandula túltengés okozta orrdugulás, horkolás, fülgyul

ladás, illetve reverzibilis halláscsökkenés, amelyek miatt
néha orrmandula műtét válik szükségessé. ez kis kocká-
zatú és gyakran végzett műtét. a tapasztalat azt mutatja, 
hogy sokat segít a panaszok megszüntetésében, a meg-
betegedések számának csökkentésében. a garatmandu-
la műtétet azonban már csak meghatározott indikációk-, 
és életkor felett lehet végezni. főleg nyári időszakban, 
strandszezonban felnőtteknél és gyerekeknél szintén gya-
kori a fájdalmas és kellemetlen hallójárati gyulladás. ál-
talában lokális kezelés mellett napokon belül meggyógyul.

Milyen probléMákkal keresik fel a páci-
ensek önt a leggyakrabban? 
a fül-orr-gégészeti rendelésen elsősorban a felső légúti 
panaszok miatt jelentkeznek a betegek. ide sorolható-
ak az orr-melléküregi panaszok, a fülpanaszok illetve 
a garat-, és gége gyulladások. nyári időszakban külső 
hallójárati gyulladások, télen viszont a középfül-, és 
az orrmelléküregi gyulladások a gyakoriak. de sokszor 
allergiás panaszok, orrdugulást okozó orrpolipok, orr-
sövény elferdülés, illetve belső fül eredetű panaszok 
miatt - mint a szédülés, halláscsökkenés...stb- keresik 
fel a rendelőket a betegek. egyre gyakrabban a horko-
lás és a légzési zavarok okoznak kellemetlenségeket, 
ahol bizonyos esetekben konzervatív vagy kisebb be-
avatkozás segítségével már érdemi javulás érhető el.

az emberi testben előforduló leggyakoribb megbetegedések a felső légutakat érintő fertőzéses 
kórképek. az ősz beköszöntével, a gyerekek közösségbe kerülésével gyakrabban tapasztalható 
meghűlés (nátha), füldugulás (fülkürthurut), arc- és homloküreg gyulladás, torok- és mandu-
lagyulladás, vagy az allergia kínzó tünetei, melyek gyakran kényszerítik a beteget háziorvos-

hoz, fül-orr-gégészhez. erről a speciális területről a Léda Magánklinika orvosával, 
Dr. Aglan Whabi fül-orr-gégész, audiológus adjunktussal beszélgettünk.

FÁJ A FÜL, FOLYIK AZ ORR, 
KAPAR A TOROK

Itt van az ősz, itt van újra…
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MILYEN GYAKORLATI JÓ TANÁCSOKKAL LÁTNÁ EL 
a szülőket? Melyek azok a tévhitek, vagy 
akár rossz szokások, aMelyek a szülő szán-
déka nélkül, akár a gyerMek, vagy felnőt-
tek esetében saját Megbetegedésükhöz ve-
zethetnek?
alapvető, és talán a leggyakoribb a fülpiszka használata. a 
fülnek öntisztító mechanizmusa van. a fülpiszkával a fül-
zsírt csak egyre mélyebbre toljuk, nem ritka esetben saját 
magunknak is fülsérülést okozva ezzel. elegendő törölköző-
vel kitörölni. ha nem sikerül, cseppentsünk néhány csepp 
parafin olajat és forduljunk orvoshoz. tévhit az is, hogy a 
spontán jelentkező orrvérzést a homlokot jegelve és a fejet 
hátra hajtva kell megszüntetni. az orrvérzés felnőtteknél is, 
de főleg gyerekeknél, elsősorban az orrsövény elülső részé-
ből származik ilyenkor érdemes a fejet előre hajtani, és az orr 
porcos részét két újjal, 5-10 percig folyamatosan szorítani. 
ha a vérzés nem szűnik, orvoshoz kell fordulni. a náthasze-
zon kezdete előtt pedig fontos megemlíteni a különböző házi 
praktikákat, ezek közül is a gőzölést emelném ki. ezzel nem 
célszerű próbálkozni, mert nem biztos, hogy a várt hatást 
éri el vele a beteg. a forró párás levegő, a legtöbb esetben 
nincs jó hatással a vérbő, gyulladt nyálkahártyára. helyet-
te tanácsosabb a száraz meleg levegő alkalmazása. fontos, 
hogy ha a nátha első jeleit észleljük, kezdjünk el életkornak 
megfelelő orrcseppet alkalmazni. az orr, sós vízzel átmos-
ható, ezzel az orrmelléküregek szellőztetését biztosítjuk!

térjünk át a felnőtt páciensekre. ha neM a 
szezonális Megbetegedésekről van szó, Mi-
lyen speciális esetek fordulhatnak elő?
egyre gyakrabban találkozunk légzési rendellenségekkel. 
lde tartozik például a gátolt orrlégzés, melynek leggyako-
ribb okai az allergia, az orrsövény elferdülése, az orrpoli-
pok, illetve az orrkagylók túltengése. ha a gyógyszeres te-
rápia nem hoz elfogadható javulást, kisebb beavatkozással 
a panaszok jelentősen csökkenthetők, megszüntethetők. a 
másik, még ennél is gyakoribb probléma, mellyel egyre na-
gyobb számban fordulnak hozzánk, az a horkolás.  a horko-
ló hang a felső légutak lágy szöveteinek (lágy szájpadlás, 
nyelvcsap, mandulák, nyelvgyök, a torok hátsó és oldalsó 
falainak) vibrációja révén jön létre. alvás közben az izmok 
és a kötőszövetek ellazulnak, s a ki-be áramló levegő a 
felső légutak lágy szöveteit mozgásba hozzák. a horkolást 
az előbb említett faktorok mellett egyéb tényezők is okoz-
hatják, amelyek más orvosi társszakmákat is érinthetnek. 
fül-orr-gégészeti szempontból az ellazult lágyszájpad, a 
hosszú nyelvcsap, nagyobb mandulák illetve tömegesebb 
nyelvgyök is fontos tényezők lehetnek. az alvási apnoea 
(légzési kihagyás) előfordulása esetén mindenképpen ja-
vasolt kivizsgálás. fontos hogy a kiváltó okokat feltárjuk, 
így akár kisebb beavatkozással megszüntethetővé válik 
ez a kellemetlen tünet és pihentetőbbé válhat az alvás.

Milyen gyakorisággal fordulnak elő tuMo-
ros Megbetegedések a fül-orr gégészeti te-
rületen?
sajnos általánosságban elmondható, hogy magyarországi 
viszonylatban a fej-nyak daganatai közül a szájüregi és a 
gégedaganatok a leggyakoribbak. a szájüregi daganatok az 
összes fej-nyaki daganat közel felét, a gégedaganat az egy-
harmadát teszik ki. sajnos a legtöbb beteg a korai tüneteket 
elhanyagolja és csak előrehaladott állapotban fordul orvos-
hoz, ilyenkor a gyógyítás lehetőségei már beszűkülnek. a 
pontos ok ismeretlen, de a dohányzás az egyik legfontosabb 
kockázati tényező. a szájüregi daganatos és a gégerákos 
betegek 75-80 százaléka dohányos. az alkoholfogyasztás 
szintén rizikó faktor. ritkán, a szájnyálkahártya rossz száj-
higiénia, vagy nem megfelelően illeszkedő protézis miatti 
irritáció is vezethet szájüregi daganatok kialakulásához. 
korai diagnózis esetén a daganatok nagyobb sikerrel kezel-
hetők. a kezelés módja a daganat méretétől, elhelyezkedé-
sétől függ, illetve attól, hogy a daganat a szervezet egyéb 
más területeire is ráterjed-e. fontos, hogy a nyálkahártyán 
megjelenő duzzanat, fehéres folt, fekély, a nyelv mozgásá-
nak korlátozottsága, fülbe sugárzó nyelési fájdalom, rekedt-
ség, fájdalmatlan nyaki csomó megjelenése gyanút keltsen, 
és haladéktalanul forduljunk orvoshoz, jelentkezzünk első-
sorban fül-orr-gégész, illetve szájsebész szakrendelésen.

Mit tehetünk Megelőzésként egészségün-
kért? Milyen lehetőségeket kínál erre és 
gyógyulásra a léda Magánklinika?
javasolt az évenkénti szűrés ennél a szakterületnél is. 
rendelésünkön teljes körű általános felnőtt, és gyermek 
fül-orr-gégészeti ellátást, valamint az allergiás nátha diag-
nosztizálását, és a betegek gondozását végezzük. alapvető-
en annak a hívei vagyunk, hogy elsődlegesen non-invazív 
kezeléseket alkalmazzunk és az operáció utolsó megoldás-
ként szolgáljon. célunk, hogy a műtétet megelőzően olyan 
alternatívákat tudjunk biztosítani betegeink számára, me-
lyek által elkerülhető egy drasztikusabb beavatkozás. le-
gyen szó régóta tartó fülzúgásról, halláscsökkenésről vagy 
más egyéb fül-orr-gégészeti kellemetlenségről. a léda Ma-
gánklinikán keringési zavar okozta idült fülzúgás, szédülés 
és hirtelen fellépő halláspanasz esetén, lehetőség van értá-
gító infúziós kezelésre is. az ehhez szükséges kivizsgálást 
rendelésünkön indítjuk el, és előjegyezzük a betegeket a 
kezelésre. egynapos sebészeti ellátás keretében végzünk 
orrsövény, kisebb orrmelléküreg sebészeti beavatkozásokat. 
a műtétek minden esetben helyi érzéstelenítésben, szak-
orvosi vizsgálatot követően, előjegyzés alapján történnek.
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