
Ασθενης με φαρυγγαλγια

Μαθησιακοί στόχοι
Πώς γίνεται η διάγνωση και τι φροντίδα χρειάζεται ένας ασθενής, που 
προσέρχεται με οξεία φαρυγγαλγία;
Ποιες είναι οι πιθανές επιπλοκές της οξείας αμυγδαλίτιδας;
Πότε χρειάζεται παραπομπή του ασθενή με φαρυγγαλγία στην εξειδικευμένη 
φροντίδα;

Κλινικό σενάριο
Η Αιμιλία είναι 20 ετών και σας επισκέπτετε την Παρασκευή το απόγευμα γιατί 

την πονάει ο λαιμός της όταν καταπίνει εδώ και 3 μέρες. Όσο πήγαινε στο σχολείο 
είχε περάσει αμυγδαλίτιδα αρκετές φορές. Σας επισκέπτεται χωρίς να έχει κλείσει 
ραντεβού και περιμένει πάνω από μία ώρα καθώς υπάρχει μεγάλη αναμονή στο 
ιατρείο.

Πρόσφατα αποφοίτησε από μία ιδιωτική σχολή και δουλεύει σε μια τοπική 
ασφαλιστική εταιρία. Εδώ και 6 μήνες, μένει μαζί με το φίλο της, ο οποίος θα 
φύγει σε μία εβδομάδα στο εξωτερικό για ένα μήνα ώστε να παρακολουθήσει ένα 
σεμινάριο. Στο φάκελό της έχετε σημειώσει ότι λαμβάνει αντισυλληπτικά.

Ερώτηση 1: Ποια θα είναι τα επόμενα βήματα στη διαβούλευσή σας με την ασθενή;
• Αρχικά, χρησιμοποιήστε ανοιχτού τύπου ερωτήσεις, π.χ., «Πώς είστε;» ή 
«Πώς αισθάνεστε σήμερα;» ή «Πώς νιώθετε;»
• Στη συνέχεια, διατυπώστε συγκεκριμένες ερωτήσεις για συνοδά 
συμπτώματα, που σας ενδιαφέρουν (ιδιαίτερα αν δεν τα ανφέρει η ίδια), 
όπως η ύπαρξη πυρετού, κεφαλαλγίας, πόνου στο πρόσωπο ή τον θώρακα, 
δύσπνοιας, βήχα, ναυτίας ή εμετών. Επίσης διευκρινίστε αν μπορεί να καταπιεί 
υγρά παρά τον πόνο που αισθάνεται
• Ρωτείστε την ασθενή αν συνεχίζει να λαμβάνει αντισυλληπτικά, όπως 
φαίνεται στον φάκελό της και αν έχει ξεκινήσει κάποια άλλη αγωγή, που δεν 
έχει καταγραφεί
• Διευκρινήστε κάποιες συνήθειές της, όπως αν καπνίζει, αν καταναλώνει 
αλκοόλ και αν λαμβάνει προφυλάξεις για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα
• Προσπαθήστε να διερευνήσετε τι η ίδια πιστεύει για το πρόβλημά της 
καθώς και ποια είναι η δική της στάση και συμπεριφορά για την αντιμετώπισή 
του. Εδώ μπορούν να βοηθήσουν ερωτήσεις, όπως «Τι πιστεύετε ότι σας 
συμβαίνει;», «Έχετε προσπαθήσει να αντιμετωπίσετε τα συμπτώματα και αν 

Πε                                                              Κεφάλαιο 7  



ναι, πώς;»
• Τέλος, διερευνήστε αν υπάρχει κάτι που την ανησυχεί ιδιαίτερα σήμερα 
και ήρθε να σας συμβουλευτεί. Διατυπώστε ερωτήσεις όπως: «Πώς πιστεύετε 
ότι μπορώ να σας βοηθήσω σήμερα;» ή «Πώς ελπίζετε ότι μπορώ να σας 
βοηθήσω σήμερα;»

Κλινικό σενάριο...συνέχεια
H Αιμιλία σας λέει ότι δεν αισθάνεται καλά και ότι δεν παίρνει κανένα 

φάρμακο εκτός από αντισυλληπτικά. Ένιωσε να ζεσταίνεται κατά τη διάρκεια της 
νύχτας αλλά δεν είχε πονοκέφαλο ούτε έκανε εμετό. Καπνίζει μόνο όταν βγαίνει με 
τους φίλους της  - όχι παραπάνω από 5 τσιγάρα την εβδομάδα. Σας ενημερώνει ότι 
έχει λάβει παρακεταμόλη και κάποιες καραμέλες για το λαιμό. Δεν τη βοήθησαν 
όμως. Παρ’ όλα αυτά, μπορεί να φάει και να καταπιεί υγρά. Σας ζητάει να της 
γράψετε αντιβίωση. Προσθέτει ότι τα αντιβιοτικά πάντα την βοηθούσαν στο 
παρελθόν. Σας τονίζει πως, όταν ήταν έφηβη, είχε πολύ συχνά φαρυγγαλγίες. Ποτέ 
δεν υποχωρούσαν αν δεν έπαιρνε αντιβίωση.

Ερώτηση 2: Τι θα πρέπει να περιλαμβάνει η κλινική εξέταση, που θα κάνετε στην 
ασθενή σας;

• Μέτρηση ζωτικών σημείων (θερμοκρασία, αριθμός σφύξεων, κορεσμός 
οξυγόνου, αρτηριακή πίεση)
• Επισκόπηση στόματος - φάρυγγα (ελέγξτε για ερυθρότητα, 
οπισθοφαρυγγικές εκκρίσεις, διόγκωση ή ερυθρότητα αμυγδαλών, πύον στις 
αμυγδαλικές κρύπτες, αιμορραγίες στην υπερώα, μετατόπιση σταφυλής από 
τη μέση γραμμή, λευκωπές πλάκες, δυσοσμία στόματος)
• Ψηλάφηση τραχήλου (ελέγξτε για διόγκωση οπίσθιων ή πρόσθιων 
τραχηλικών λεμφαδένων, ευαισθησία στην ψηλάφηση του θυρεοειδούς)
• Ακρόαση πνευμόνων (ελέγξτε για εντοπισμένους τρίζοντες ήχους, άλλους 
παθολογικούς ήχους ή απουσία ήχων)

Κλινικό σενάριο...συνέχεια 
Κατά την κλινική εξέταση παρατηρείτε διογκωμένες και εξέρυθρες τις 

αμυγδαλές χωρίς πύον και χωρίς διογκωμένους τραχηλικούς λεμφαδένες. Η 
ασθενής σας δεν έχει πυρετό, ούτε δυσοσμία στην ανάσα. Μπορεί να ανοίξει το 
στόμα χωρίς πόνο και δεν παρουσιάζει σιελόρροια, ούτε μετατόπιση της σταφυλής. 
Έχει 68 σφύξεις ανά λεπτό και τα υπόλοιπα ζωτικά σημεία είναι φυσιολογικά. 
Επίσης δεν υπάρχουν παθολογικά ευρήματα στην ακρόαση των πνευμόνων.
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Ερώτηση 3: Ποιες οι πιθανές διαγνώσεις για την ασθενή σας;
• Ιογενής φαρυγγίτιδα – αμυγδαλίτιδα (συνήθως αδενοϊοί): σε ηλικιωμένους 
ή ανοσοκατεσταλμένους το αίτιο μπορεί να είναι ο έρπης ζωστήρας με 
ετερόπλευρο ερύθημα με ελκώδεις βλάβες στο πλάγιο τοίχωμα του φάρυγγα 
και το οπίσθιο μέρος της γλώσσας (κατανομή γλωσσοφαρυγγικού νεύρου) 
• Βακτηριακή φαρυγγίτιδα – αμυγδαλίτιδα (β-αιμολυτικός στρεπτόκοκκος 
της ομάδας Α)
• Λοιμώδης μονοπυρήνωση (ιός Ebstein – Barr): ηλικιακή ομάδα εφήβων 
και νεαρών ενηλίκων έως 30 ετών, συνδυάζεται με γενικευμένα συμπτώματα 
(κακουχία, κόπωση, κεφαλαλγία, επώδυνη λεμφαδενοπάθεια, διαδράμει πιο 
αργή πορεία (6-8 εβδομάδες), η μετάδοση γίνεται με σταγονίδια σιέλου για 
εβδομάδες ή μήνες από τον πάσχοντα, η σπληνομεγαλία αποτελεί σπάνια 
επιπλοκή (αποφυγή δραστηριοτήτων που απαιτούν σωματική επαφή από 
το πάσχοντα για 4 εβδομάδες) και μπορεί να συνδέεται με την εμφάνιση 
ηπατίτιδας, συχνά αναπτύσσεται εξάνθημα αν ο πάσχων λάβει αμπικιλίνη 
(αποφυγή χορήγησης αμοξυκιλίνης – κλαβουλανικού οξέως σε ασθενείς με 
υποψία λοιμώδους μονοπυρήνωσης)
• Γονοκοκκική φαρυγγίτιδα (Neisseria gonorrhoea): σπάνια συνδυάζεται με 
αμυγδαλίτιδα, σπάνια συνοδεύτεαι από πυρετό ή τραχηλική λεμφαδενοπάθεια
• Μυκητίαση στόματος (συνήθως Candida albicans): γενικευμένες λευκωπές 
πλάκες (ψευδομεμβρανώδεις) με ερυθηματώδη βάση όταν απομακρυνθούν, η 
παρουσία τους και στη γλώσσα υποδηλώνει εκτεταμένη νόσο, σε ασθενείς με 
προδιαθεσικούς παράγοντες (σακχαρώδη διαβήτη, διατροφικές ανεπάρκειες, 
παρατεταμένη χρήση κορτικοστεροειδών ή αντιβιοτικών, ανοσοκαταστολή, 
όπως π.χ., ασθενείς με λοίμωξη HIV, κάπνισμα, κακή στοματική υγιεινή, μη 
σωστή προσαρμογή τεχνιτής οδοντοστοιχίας)
• Διφθερίτιδα (Corynebacterium diphtheriae): εξαιρετικά σπάνια, υποψία 
σε ασθενείς με προηγούμενο ταξίδι στη νοτιοανατολική Ασία ή Αφρική, 
έλεγχος προηγούμενου εμβολιασμού, ενδείκνυται η καλλιέργεια φαρυγγικού 
επιχρίσματος
• Ακοκκιοκυτταραιμία (ως παρενέργεια φαρμάκου, π.χ., καρβιμαζόλης, 
ή ως εκδήλωση νεοπλασματικού νοσήματος του αιμοποιητικού ιστού, π.χ., 
λευχαιμίας): χρειάζεται να την αποκλείσετε με εργαστηριακό έλεγχο, ιδιαίτερα 
σε κάθε ασθενή με γενικευμένη φαρυγγίτιδα – αμυγδαλίτιδα και πρόσφατη 
έναρξη φαρμάκου
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Κλινικό σενάριο...συνέχεια 
Εξηγείτε στην Αιμιλία ότι το πιο πιθανό είναι πως έχει ιογενή αμυγδαλίτιδα και 

πως η αντιβίωση δε βοηθάει σε αυτές τις περιπτώσεις. Η ασθενής σας απαντάει 
ότι το ξέρει αυτό και ότι πάντα οι γιατροί λένε τα ίδια πράγματα σε εκείνη, αλλά 
αν δεν πάρει αντιβιοτικό θα χειροτερεύσει και θα πρέπει να ζητήσει άδεια από τη 
δουλειά, κάτι που δε θα ήθελε να κάνει. 

Ερώτηση 3: Πότε υπάρχει ένδειξη να χορηγήσετε αντιμικροβιακή αγωγή σε ασθενή 
με φαρυγγοαμυγδαλίτιδα;

• Όταν υπάρχει ισχυρή υποψία λοίμωξης από β-αιμολυτικό στρεπτόκοκκο 
της ομάδας Α. Για το λόγο αυτό προτείνεται η χρήση του κλινικού διαγνωστικού 
κανόνα, που βασίζεται στα κριτήρια Centor (Πίνακας 7.1). Σε ασθενείς 
με τουλαχιστόν 2 από τα 4 κριτήρια, συνιστάται η διενέργεια ανίχνευσης 
αντιγόνου για τον  β-αιμολυτικό στρεπτόκοκκο της ομάδας Α (Strep-test) και 
η χορήγηση αντιβιοτικού εφόσον το Strep-test είναι θετικό. Η ασθενής στο 
σενάριο έχει μόνο ένα κριτήριο (απουσία βήχα και ρινίτιδας) και επομένως η 
διενέργεια Strep-test θα ήταν περιττή. Σε ασθενείς που έχουν και τα 4 κριτήρια, 
συνιστάται η εμπειρική χορήγηση αντιβιοτικού χωρίς τη διενέργεια Strep-test. 
Σε μελέτες, στις οποίες έγινε σύγκριση της λήψης κλινικής απόφασης με βάση 
τα κριτήρια Centor με τη συνήθη κλινική πρακτική (κλινική κρίση του γιατρού) 
δεν διαπιστώθηκε διαφορά στην αποτελεσματικότητα. Στα παιδιά, η απόφαση 
χορήγησης αντιβιοτικού βασίζεται στο αποτέλεσμα του Strep-test. 
• Επίσης, θα σκεφθείτε να χορηγήσετε αντιβίωση στις παρακάτω ομάδες 
ασθενών με φαρυγγοαμυγδαλίτιδα

• ασθενείς με βεβαρυμένη γενική κατάσταση (δεν μπορούν να 
καταπιούν)

• ασθενείς με προσβολή των ιστών περιαμυγδαλικά
• ασθενείς με ιστορικό ρευματικού πυρετού
• ασθενείς με συνοδά νοσήματα, που τους καθιστούν επιρρεπείς σε 

μία σοβαρή γενικευμένη λοίμωξη (ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς)
Πίνακας 7.1.

Κριτήρια Centor
Εξίδρωμα στις αμυγδαλές 

Απουσία βήχα και ρινίτιδας 
Ευαίσθητοι, διογκωμένοι πρόσθιοι τραχηλικοί λεμφαδένες

Πυρετός πάνω από 38οC
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Ερώτηση 4: Τι επιλογές έχετε για την ασθενή σας; Ποιες οι πιθανές επιπτώσεις σε 
κάθε επιλογή;

• Σύσταση συμπτωματικής θεραπεία μόνο. Η ασθενής πιθανώς θα βελτιωθεί. 
Μπορεί όμως να έρθει ξανά λόγω μη υποχώρησης των συμπτωμάτων, ή μπορεί 
να αναπτύξει κάποια επιπλοκή στρεπτοκοκκικής λοίμωξης, την οποία μπορεί 
να ερμηνεύσει ως μη έγκαιρη διάγνωση από την πλευρά σας. Αυτό ίσως να 
επηρεάσει την ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης μαζί σας
• Συνταγογράφηση αντιβιοτικού όπως ζητάει η ασθενής. Οι προσδοκίες 
της για την αποτελεσματικότητα των αντιβιοτικών θα ενισχυθούν για την 
επόμενη φορά, που θα έχει φαρυγγαλγία. Συνεπώς, θα είναι λιγότερο πιθανό 
να επιλέγει την απλή παρακολούθηση για ήπια αυτοπεριοριζόμενα νοσήματα. 
Από την πλευρά σας, θα συμβάλλετε στην ανάπτυξη ανοχής στα αντιβιοτικά
• Συζήτηση με την ασθενή για λήψη αντιβίωσης σε δεύτερο χρόνο, εφόσον 
τα συμπτώματα δεν υποχωρήσουν σε δύο μέρες. Με τον τρόπο αυτό, 
αποφεύγετε να ενισχύσετε άμεσα την πεποίθηση της ασθενούς για την 
αποτελεσματικότητα των αντιβιοτικών στην ιογενή φαρυγγοαμυγδαλίτιδα. 
Επιπλέον, καθώς η πιθανότητα ενός ψευδώς αρνητικού αποτελέσματος 
(δηλάδή να έχει τελικά, στρεπτοκοκκική φαρυγγοαμυγδαλίτιδα ενώ οι ενδείξεις 
είναι αρνητικές) υπάρχει σε όλες τις διαγνωστικές διαδικασίες, ενισχύετε το 
αίσθημα ασφάλειας της ασθενούς. Τη διαβεβαιώνετε ότι θα την υποστηρίξετε 
εφόσον η πορεία του προβλήματος δεν είναι η αναμενόμενη σε λίγες μέρες

Ερώτηση 5: Ποιες άλλες πληροφορίες μπορείτε να δώσετε στην ασθενή σας πριν 
τη λήψη της απόφασης σχετικά με την αντιμετώπιση του προβλήματος;

• Υψηλή συχνότητα ιογενούς αιτιολογίας της φαρυγγοαμυγδαλίτιδας, που 
φθάνει έως και 70%
• Φυσική πορεία της λοίμωξης η οποία είναι σύντομη και αυτοπεριοριζόμενη 
ακόμη κι όταν είναι στρεπτοκοκκικής αιτιολογίας
• Το καθαρό όφελος από τη χορήγηση αντιβιοτικών, περιορίζεται κυρίως 
στη μείωση της διάρκειας των συμπτωμάτων σε 1 - 2.5 ημέρες από την έναρξη 
αγωγής και στη μείωση της διασποράς της νόσου από το πρώτο 24ωρο 
χορήγησης της αγωγής, ιδιαίτερα όταν ο ασθενής διαβιεί σε κλειστή κοινότητα. 
Επιπλέον, το καθαρό όφελος από την αντιβίωση ελαττώνεται λόγω πιθανής 
εμφάνισης αλλεργικών αντιδράσεων ή επιπλοκών, όπως π.χ., εξάνθημα, 
διάρροια, κολπίτιδα. 
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Ερώτηση 6: Τι πληροφορίες θα θέλατε να θυμάται η ασθενής σας πριν φύγει από 
το ιατρείο σας;

• Ποια είναι η συμπτωματική θεραπεία, που μπορεί να λάβει, όπως 
παρακεταμόλη, πλύσεις φάρυγγα, ενυδάτωση
• Να έρθει για επανεκτίμηση στο ιατρείο σας σε 7 μέρες αν μέχρι τότε δεν 
έχει υφεθεί πλήρως η φαρυγγαλγία
• Να έρθει άμεσα στο ιατρείο σας αν εμφανιστούν ένα ή περισσότερα από 
τα παρακάτω συμπτώματα: υψηλός πυρετός, έμετοι, δυνατός πονοκέφελος, ή 
ληθαργικότητα (πιθανή μηνιγγίτιδα)
• Εφόσον αποφασίσει να λάβει αντιμικροβιακή αγωγή, ποια κατηγορία 
αντιβιοτικού μπορεί να λάβει με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες και τις 
αλλεργίες που πιθανώς να έχει (Πίνακας 7.2)

Εφόσον αποφασίσει να λάβει αντιμικροβιακή αγωγή, ενίσχυση των μέτρων 
αντισύλληψης έως και 7 μέρες μετά την ολοκήρωση της αντιβίωσης

Πίνακας 7.2
Αντιβιοτικό Δόση Διάρκεια Παρατηρήσεις
Πενικιλίνη V 1.500.000 IU 

x2 ή x3
10 ημέρες α' εκλογής, χορηγείται τουλάχιστον 1 ώρα 

πριν το φαγητό

Αμοξυκιλλίνη 500 mg x2 
ή x3

10 ημέρες α' εκλογής

Κλαριθρομυκίνη 500 mg x2 10 ημέρες β' εκλογής

Ροξιθρομυκίνη 150 mg x2 ή 
300 mg x1

10 ημέρες β' εκλογής

Αζιθρομυκίνη 500 mg x1 5 ημέρες β' εκλογής

Κλινδαμυκίνη 300 mg x3 10 ημέρες σε συμπτωματικούς ασθενείς με 
πολλαπλά, υποτροπιάζοντα επεισόδια 

φαρυγγοαμυγδαλίτιδας, που αποδεδειγμένα 
(Strep-test ή καλλιέργεια επιχρίσματος) 

οφείλονται σε β-αιμολυτικό στρεπτόκοκκο 
της ομάδας Α, η δοσολογία αφορά ενήλικες 

με σωματικό βάρος μεγαλύτερο των 70 κιλών

Αμοξυκιλλίνη - 
κλαβουλανικό οξύ

625 mg x3 10 ημέρες σε συμπτωματικούς ασθενείς με 
πολλαπλά, υποτροπιάζοντα επεισόδια 

φαρυγγοαμυγδαλίτιδας, που αποδεδειγμένα 
(Strep-test ή καλλιέργεια επιχρίσματος) 

οφείλονται σε β-αιμολυτικό στρεπτόκοκκο 
της ομάδας Α
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Κλινικό σενάριο...συνέχεια
Αποφασίζετε να συζητήσετε μαζί της τη λήψη αντιβιοτικού σε περίπτωση που 

δεν υποχωρήσουν τα συμπτώματα σε δύο μέρες. Η Αιμιλία συμφωνεί να αγοράσει 
την αντιβίωση αν δεν αρχίσουν να υποχωρούν τα συμπτώματα πολύ σύντομα. Σας 
ρωτάει αν θα πρέπει να αφαιρέσει τις αμυγδαλές της.

Ερώτηση 7: Πότε προτείνεται η αμυγδαλεκτομή στους ενήλικες; Ποια η πιο σοβαρή 
επιπλοκή;

Αν και δεν υπάρχουν ενδείξεις από τη βιβλιογραφία, προτείνεται 
παραπομπή σε ειδικό ωτορινολαρυγγολόγο για αμυγδαλεκτομή σε ενήλικες, που 
παρουσιάζουν πάνω από 7 επεισόδια αμυγδαλίτιδας το χρόνο, ή πάνω από 5 
επεισόδια αμυγδαλίτιδας το χρόνο τα τελευταία 2 χρόνια ή πάνω από 3 επεισόδια 
αμυγδαλίτιδας το χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια. Επίσης, θα πρέπει ο ασθενής 
να είναι συμπτωματικός τον τελευταίο χρόνο και τα επεισόδια αμυγδαλίτιδας 
να συνοδεύονται από αδυναμία ανταπόκρισης του στις καθημερινές του 
δραστηριότητες (αναπηρία). Μπορεί επίσης, να προταθεί σε ασθενείς με χρόνια 
αμυγδαλίτιδα (διάρκεια πάνω από 3 μήνες) και δυσοσμία στόματος, σε ασθενείς 
με υπερτροφικές αμυγδαλές, που προκαλούν απόφραξη του αεραγωγού και 
σύνδρομο υπνικής άπνοιας καθώς και σε ασθενείς με ετερόπλευρη διόγκωση της 
αμυγδαλής όταν υπάρχει υποψία κακοήθειας. Η πιο σοβαρή επιπλοκή είναι η 
αιμορραγία (εμφανίζεται σε ποσοστό 3% - 4%).

Ερώτηση 8: Συζητήσατε ήδη αρκετά θέματα με την ασθενή σας και θέλετε να 
διαπιστώσετε ότι το κάνατε με τρόπο κατανοητό. Πώς μπορείτε να το επιβεβαιώσετε;

Θα πρέπει να μπορεί να επαναλάβει τις οδηγίες, που δώσατε με δικά της 
λόγια. Ο τρόπος, με τον οποίο θα της ζητήσετε να το κάνει θα πρέπει να μην είναι 
επικριτικός για εκείνη. Αυτό που προσπαθείτε να ελέξγετε είναι αν εσείς εξηγήσατε 
επαρκώς κι όχι αν έχει τη δυνατότητα να καταλάβει η ασθενής («Teach-Back» Inter-
vention). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις παρακάτω φράσεις: «Επειδή 
σας έδωσα αρκετές πληροφορίες μέχρι στιγμής και μπορεί να μην το έκανα 
σωστά, θέλετε να μου πείτε με δικά σας λόγια, τι θα κάνετε αφού φύγετε από το 
ιατρείο για να αντιμετωπίσετε το πρόβλημά σας;» ή «Αν θα θέλατε να εξηγήσετε 
με δικά σας λόγια στο σύντροφό σας ποιο είναι το πρόβλημά σας και πώς θα το 
αντιμετωπίσετε, τι θα του λέγατε;»

Ερώτηση 9: Ποιες οι σοβαρές επιπλοκές της αμυγδαλίτιδας;
• Ρευματικός πυρετός, μεταστρεπτοκοκκική σπειραματονεφρίτιδα, 
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περιαμυγδαλικό απόστημα, οπισθοφαρυγγικό απόστημα
• Πιο συχνές σε χαμηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου ασθενείς ή σε 
ασθενείς που ζουν σε συνθήκες συνωστισμού
• Σε παιδιά, παιδιατρική αυτοάνοση νευροψυχιατρική διαταραχή: 
ιδεοψυχαναγκαστική διαταρχή, αγχώδης διαταραχή, απότομες, 
επαναλαμβανόμενες, άρρυθμες, στερεότυπες κινήσεις ή ήχοι (tics)

Ερώτηση 10: Πότε χρειάζεται παραπομπή του ασθενή με φαρυγγαλγία στην 
εξειδικευμένη φροντίδα;

• Ανεξήγητη φαρυγγαλγία με διάρκεια που ξεπερνά τον ένα μήνα
• Φαρυγγαλγία που συνοδεύεται με δυσκαταποσία και αδυναμία κατάποσης 
αναλγητικών και υγρών
• Κλινική εικόνα σοβαρής σήψης
• Υποψία επιγλωττίτιδας: υψηλός πυρετός, σιελόρροια, αλλοίωση φωνής ή 
κλάματος, αναπνευστική δυσχέρεια (στα παιδιά έχει μειωθεί ο επιπολασμός 
μετά την έναρξη εμβολιασμού κατά του αιμόφιλου (Haemophilus influenza B)
• Περιαμυγαλικό απόστημα, οπισθοφαρυγγικό απόστημα
• Ρευματικός πυρετός 2-3 εβδομάδες μετά τη λοίμωξη (μπορεί να συνοδεύεται 
από ενδοκαρδίτιδα, περικαρδίτιδα, μυοκαρδίτιδα), μεταστρεπτοκοκκική 
σπειραματονεφρίτιδα 2-4 εβδομάδες μετά τη λοίμωξη

Ερώτηση 11: Για ποια θέματα μπορεί να αποτελέσει αφορμή η επίσκεψη της 
ασθενούς ώστε να γίνει μία προσπάθεια συζήτησης μαζί της από την πλευρά σας;

• Διακοπή καπνίσματος (σύντομη προληπτική συμβουλευτική παρέμβαση, 
5 A’s framework)
• Προσυμπτωματικός έλεγχος σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων 
(χλαμύδια, γονόκοκκος, HIV)
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