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Spuneţi-ne care sunt cele
mai frecvente intervenţii
ORL la copii?

Dr. Claudia Boldea: Cele
mai frecvente intervenţii la

copil sunt amigdalectomia şi
adenoidectomia. Amigdalec-
tomia reprezintă extirparea
extracapsulară a amigdalelor
palatine, iar adenoidectomia

este extirparea amigdalei
faringiene hipertrofice (vegeta-
ţii adenoide) denumită popu-
lar “polipii copilului”. Aceste
organe limfoepiteliale au rol

în apărarea imună a orga-
nismului în primii ani de viaţă.
În anumite condiţii, în urma
infecţiilor repetate şi a creşterii
exagerate în volum, rolul be-

nefic al amigdalelor virează
spre patologic, situaţie în care
se impune eliminarea (extir-
parea) lor chirurgicală.

Dr. Claudia Boldea, medic primar ORL, doctor în ªtiinþe Medicale, a deschis seria operaþiilor la copii.

La Spitalul Polisano au La Spitalul Polisano au 
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SÃRBÃTORI CREªTINE
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