φιλοξενουμενος
10 πράγματα ποὺ πρέπει νὰ γνωρίζουμε γιὰ τὴν κατάποση
ξένων σωμάτων στὰ παιδιά.
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1. Πόσο συχνὸ φαινόμενο εἶναι; Εἶναι ἀρκετὰ συχνό. Τὸ 75%
τῶν παιδιῶν, ποὺ καταπίνουν ξένο σῶμα, εἶναι ἡλικίας ἕως
5 ἐτῶν. Τὸ 98% εἶναι τυχαῖα περιστατικά.
2. Τί μπορεῖ νὰ καταπιεῖ ἕνα παιδί; Συνήθως ἀντικείμενα ποὺ
βρίσκονται στὸ σπίτι ὅπως κέρματα, παιχνίδια, κοσμήματα,
βελόνες, παραμάνες, μαγνῆτες καὶ μπαταρίες.
3. Ποιά συμπτώματα μπορεῖ νὰ παρουσιάσει; Συνήθως τὰ
παιδιὰ δὲν παρουσιάζουν κανένα σύμπτωμα καὶ προσέρχονται στὸ νοσοκομεῖο λόγῳ τῆς μαρτυρίας ἤ τῆς
ὑποψίας τοῦ συμβάντος ἀπὸ τοὺς γονεῖς. Μπορεῖ ὅμως
νὰ ἐμφανίσουν συμπτώματα ὅπως πνιγμονή, συριγμό, σιελόρροια, δυσφαγία, ἔμετο, θωρακικὸ ἤ κοιλιακὸ
ἄλγος, πυρετό, ἄρνηση λήψης τροφῆς καὶ ἀναπνευστικὴ
δυσχέρεια.
4. Εἶναι πάντα ἀναγκαία ἡ χειρουργικὴ παρέμβαση; Στὸ
80-90% τῶν περιπτώσεων, τὰ ξένα σώματα ἀποβάλλονται αὐτόματα μὲ τὶς κενώσεις. Τὸ 10-20% θὰ χρειαστεῖ
ἐνδοσκοπικὴ ἀφαίρεση καὶ λιγότερο τοῦ 1% χειρουργικὴ
ἐπέμβαση.
5. Τί ἐξετάσεις πρέπει νὰ κάνει τὸ παιδί; Ἡ λήψη λεπτομεροῦς
ἱστορικοῦ εἶναι πρωταρχικῆς σημασίας. Ἡ ἁπλὴ ἀκτινογραφία συνήθως ἀρκεῖ καὶ ἀναδεικνύει τὸ μέγεθος, τὴν
ἐντόπιση, τὸ σχῆμα καὶ τὸν ἀριθμὸ τῶν ξένων σωμάτων.
Ὑπάρχουν ὅμως καὶ ξένα σώματα, ποὺ δὲν ἀναδεικνύονται σ᾽ αὐτή, ὅπως τὸ γυαλί, τὸ ἀλουμίνιο, τὸ ξύλο, τὰ
πλαστικὰ καὶ τὰ φαρμακευτικὰ σκευάσματα. Ἡ ἀξονικὴ
τομογραφία καὶ ἡ ἐνδοσκόπηση μπορεῖ νὰ βοηθήσουν
σὲ τέτοιες περιπτώσεις.
6. Ποιό περιστατικὸ εἶναι ἐπεῖγον; Ὅταν τὸ ξένο σῶμα ἀπεικονίζεται στὸν οἰσοφάγο ἤ τὸ παιδὶ ἐμφανίζει ἔντονη συμπτωματολογία. Ἡ ἀφαίρεσή του σ᾽ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις
εἶναι ἐπιτακτική.
7. Ὅταν τὸ παιδὶ καταπιεῖ κέρμα; Τὸ 30% τῶν κερμάτων
ἀποβάλλονται μέσα σὲ 24 ὧρες. Ἡ παρακολούθηση καὶ
ὁ ἔλεγχος τῶν κενώσεων εἶναι τὸ μόνο ποὺ ἀπαιτεῖται. Δὲν
εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ἀλλαγὴ τῆς δίαιτας ἤ ἡ λήψη ὑπακτικῶν. Ἄν μετὰ τὴν πάροδο 2-4 ἑβδομάδων δὲν ἔχει βρεθεῖ,
ἐπαναλαμβάνεται ἡ ἀκτινογραφία. Σὲ περίπτωση παραμονῆς του στὸ στομάχι, τότε ἀφαιρεῖται ἐνδοσκοπικά. Ἡ
ἐντόπιση τοῦ ξένου σώματος στὸ λεπτὸ ἔντερο χρήζει
παρακολούθησης, ἐνῶ παρέμβαση (ἐντεροσκόπηση ἤ
χειρουργικὴ ἀφαίρεση) διενεργεῖται μόνο ὅταν ἐμφανιστοῦν συμπτώματα.
8. Ὅταν τὸ παιδὶ καταπιεῖ αἰχμηρὸ ἀντικείμενο; Συστήνεται ἡ
ἐνδοσκοπικὴ ἀφαίρεσή του ἀπὸ τὸ στομάχι, γιατὶ ἡ δίοδός
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του στὸ ἔντερο μπορεῖ νὰ προκαλέσει ρήξη σὲ ποσοστὸ
15-35%. Ἐναλλακτικά, μποροῦμε νὰ τό παρακολουθοῦμε καθημερινὰ μὲ ἀκτινογραφίες. Ἄν ἐντοπιστεῖ ἀρχικὰ
στὸ λεπτὸ ἔντερο, τότε ἐνδείκνυται ἡ παρακολούθηση.
Χειρουργικὴ παρέμβαση ἔχει θέση, ὅταν τὸ παιδὶ ἐμφανίσει
συμπτώματα ρήξης τοῦ ἐντέρου ἤ ὅταν τὸ ξένο σῶμα δὲν
προωθεῖται στὸ πεπτικὸ σύστημα σὲ διάστημα 72 ὡρῶν
ἀπὸ τὴ στιγμὴ τῆς κατάποσης.
9. Ὅταν τὸ παιδὶ καταπιεῖ μπαταρία; Ἡ παρουσία της στὸ
στομάχι μπορεῖ νὰ παρακολουθηθεῖ γιὰ 48 ὧρες. Ἐπείγουσα ἐνδοσκόπηση διενεργεῖται, ἂν ὁ μικρὸς ἀσθενὴς
παρουσιάσει συμπτώματα τραυματισμοῦ τοῦ γαστρεντερικοῦ συστήματος μέσα σ᾽ αὐτὸ τὸ χρονικὸ διάστημα.
Ἡ παραμονή της στὸ στομάχι μετὰ τὴν πάροδο τῶν 48
ὡρῶν χρήζει ἐνδοσκοπικῆς ἀφαίρεσης.
10.Ὅταν τὸ παιδὶ καταπιεῖ μαγνήτη; Πρέπει νὰ ἀφαιρεῖται
ἐνδοσκοπικά. Ἰδιαίτερος κίνδυνος γιὰ τὸ ἔντερο (ἀπόφραξη, συστροφή, ρήξη, συρίγγιο) ὑπάρχει, ὅταν τὸ παιδὶ
καταπιεῖ περισσότερους μαγνῆτες ἤ ἕναν μαγνήτη καὶ
ἕνα μεταλλικὸ ξένο σῶμα. 

