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Introduction. Adenoidectomy and adenotonsillotomy are among the most common
surgical procedures worldwide. Sleep-related breathing disorders and recurrent upper
respiratory tract infections are two primary categories of indications for adenoidectomy
and adenotonsillotomy.
Aim. The aim of this study was to analyse selected adenoidectomy and adenotonsillotomy procedures performed in the Department of Paediatric Otorhinolaryngology of
the Medical University of Warsaw in 2018.
Material and methods. A total of 474 patients aged between 11 months and 18 years,
who underwent adenoidectomy and adenotonsillotomy in the Department of Paediatric
Otorhinolaryngology of the Medical University of Warsaw in 2018, were included in the
study. Data on age, gender, length of hospital stay, as well as additional diagnoses in
adenoid hypertrophy or adenoid and palatine tonsil hypertrophy were collected. Minor
surgeries performed in addition to tonsillectomy were also evaluated.
Results. A total of 472 patients underwent adenoidectomy and adenotonsillotomy
in 2018. Adenotonsillotomy was almost twice more common. Tonsillar hypertrophy
was accompanied by exudative otitis media in almost 1/3 of children, and ear ventilation tubes were needed in almost 1/5 of children. Mean hospital stay equaled
4.19 ± 1.44 days.
Conclusions. We have shown that adenotonsillotomy was the most common procedure
in the Department of Paediatric Otorhinolaryngology. Exudative otitis media was the
most common concomitant diagnosis, and middle ear ventilation was the most common additional procedure. Hospital stay usually lasted 3 days.
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Wstęp. Adenotomia i adenotonsillotomia są jednymi z najczęściej wykonywanych zabiegów chirurgicznych na świecie. Dwie główne kategorie wskazań do adenotomii i adenotonsillotomii stanowią zaburzenia oddychania w czasie snu oraz nawracające infekcje
górnych dróg oddechowych.
Cel pracy. Celem tej pracy była analiza wykonanych zabiegów adenotomii i adenotonsillotomii w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
w 2018 roku.
Materiał i metody. Badaniem objęto grupę 474 pacjentów w wieku od 11 miesięcy do 18 lat,
których poddano leczeniu operacyjnemu adenotomii i adenotonsillotomii w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2018 roku. Zgromadzone dane objęły: wiek, płeć, czas pobytu na oddziale oraz diagnozy dodatkowe rozpoznania
przerostu migdałka gardłowego lub migdałka gardłowego i migdałków podniebiennych.
Przeanalizowano również mniejsze zabiegi, które towarzyszyły usunięciu migdałków.
Wyniki. W 2018 roku 472 pacjentów poddano adenotomii lub adenotonsillotomii. Zabieg
adenotonsillotomii był wykonywany prawie dwukrotnie częściej. U niemal 1/3 dzieci przerostowi migdałków towarzyszyło wysiękowe zapalenie uszu, a u około 1/5 konieczny był
drenaż wentylacyjny uszu. Średni czas pobytu na oddziale wyniósł 4,19 ± 1,44 dnia.
Wnioski. Wykazaliśmy, że większość zabiegów przeprowadzonych w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej to adenotonsillotomie. Najczęstszą diagnozą dodatkową było wysiękowe
zapalenie uszu, a zabiegiem towarzyszącym drenaż wentylacyjny. Zazwyczaj czas hospitalizacji ograniczał się do 3 dni.

Pełna wersja artykułu dostępna jest w Czytelni Medycznej:
http://www.czytelniamedyczna.pl/6773,adenoidectomy-and-adenotonsillotomy-in-patients-treated-in-thedepartment-of-pae.html
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