ΕΜΒΥΘΙΣΜΕΝΟ ΠΕΟΣ
Εκβπζηζκέλν πένο είλαη ε παζνινγηθή εθείλε θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ην πένο έρεη
κελ θπζηνινγηθό κήθνο, δελ πξνβάιιεη όκσο πξνο ηα έμσ. Η πάζεζε απηή νθείιεηαη
ζηελ ύπαξμε κε θπζηνινγηθήο θαζήισζεο ηνπ δαξηνύ, ελόο ρηηώλα πνπ πεξηβάιιεη
ην πένο θαη βξίζθεηαη θάησ από ην δέξκα. Τν γεγνλόο όηη ην πένο δελ θαίλεηαη,
πξνθαιεί αλεζπρία θαη άγρνο ζηνπο γνλείο θαη ζπλήζσο απεπζύλνληαη ζηνλ
παηδννπξνιόγν-παηδνρεηξνπξγό ήδε από ηελ βξεθηθή ειηθία ηνπ παηδηνύ.
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Άιιεο παζήζεηο πνπ κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ ίδηα θιηληθή εηθόλα (όηαλ ην
πένο έρεη θπζηνινγηθό κέγεζνο), είλαη ε παγίδεπζε ηνπ πένπο ζηνλ πξνεβηθό ιηπώδε
ηζηό, κεηά από επέκβαζε γηα θίκσζε θαζώο θαη ε νζρετθή πηπρή. Επίζεο ην πένο
κπνξεί λα κελ θαίλεηαη, όηαλ είλαη εθ θαηαζθεπήο κηθξό (θάησ από δύν βαζκίδεο από
ηνλ κέζν όξν ηνπ κήθνπο γηα ηελ ειηθία ή ζηα πιαίζηα δηαθόξσλ ζπλδξόκσλ).
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Εηθόλεο εκβπζηζκέλνπ πένπο.
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Ελδείμεηο γηα ηε ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία ηεο πάζεζεο είλαη ε δπζθνιία ζηελ
θαζαξηόηεηα ηεο πεξηνρήο, κε απνηέιεζκα εκθάληζε βαιαλνπνζζίηηδσλ,
νπξνινηκώμεσλ ή ε δπζθνιία ζηελ νύξεζε, ιόγσ αδπλακίαο ζρεκαηηζκνύ
θαηεπζπλόκελεο ξνήο νύξσλ. Αλ ε πάζεζε αθεζεί ρσξίο ζεξαπεία, ηόηε
αλαπηύζζεηαη αλεζπρία, άγρνο θαη αίζζεκα θαησηεξόηεηαο ζηα παηδηά, εηδηθά θαηά
ηελ εθεβεία, ην νπνίν κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεησκέλε απηνεθηίκεζε θαη θνηλσληθή
πεξηζσξηνπνίεζε. Πξέπεη λα ηνληζζεί όηη ε άπνςε, θαηά ηελ νπνία ε εθεβεία κε ηηο
νξκνληθέο κεηαβνιέο πνπ ζπκβαίλνπλ, ζα δηνξζώζεη απηόκαηα ην πξόβιεκα, είλαη
ιαλζαζκέλε. Απελαληίαο, ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο, ζηελ ειηθία απηή έρεη ήδε
επεξεαζζεί ε ςπρνινγηθή θαη θνηλσληθή εμέιημε ηνπ παηδηνύ, ελώ ην αλαηνκηθό
πξόβιεκα παξακέλεη. Πάλησο, ην θαιό ρεηξνπξγηθό απνηέιεζκα ζπλήζσο ζεξαπεύεη
θαη ηα ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα.
Η επηινγή, ινηπόλ, ηνπ ρξόλνπ ηεο ρεηξνπξγηθήο ζεξαπείαο είλαη πνιύ ζεκαληηθή θαη
πξέπεη λα γίλεηαη ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία, ζπλήζσο ην ηξίην ή ηέηαξην έηνο ηεο δσήο.

w

w
w

.iv

al

io

ul

is
.

gr

Η κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηνύκε, ζπλίζηαηαη ζηελ πιήξε απειεπζέξσζε ηνπ πένπο
από ηνλ δαξηό θαη επίζεο πεξηιακβάλεη ηελ δηαηήξεζε ηεο αθξνπνζζίαο, ώζηε ε
εκθάληζε ηνπ πένπο λα είλαη απνιύησο θπζηνινγηθή. Με ηελ επέκβαζε απηή
επηηπγράλεηαη ε εμσηεξίθεπζε ηνπ πένπο, κε ηθαλνπνηεηηθό κήθνο, γηα ηελ ειηθία ηνπ
αζζελνύο.

