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Το Σεμινάριο Κλινικής Ακουολογίας 
– Νευροωτολογίας, που έγινε στην 
Πορταριά του Πηλίου στις 23-25 Ιουνίου 

2006, σημείωσε μεγάλη επιτυχία, τόσο από 
άποψη συμμετοχής όσο και από άποψη 
ποιότητας των επιστημονικών θεμάτων που 
παρουσιάστηκαν, καθώς και του επιπέδου 
συζήτησης από τους συναδέλφους. 

Το Σεμινάριο διοργάνωσε η Πανελλήνια 
Ιατρική Εταιρεία Ακουολογίας και Νευροωτο-

λογίας (ΠΙΕΑΝ) υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας Εταιρείας Ωτορι-
νολαρυγγολογίας - Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου. Πρόεδρος 
Οργανωτικής Επιτροπής ήταν ο αναπληρωτής καθηγητής του ΑΠΘ 
κ. Ανέστης Ψηφίδης (αντιπρόεδρος της ΠΙΕΑΝ και γενικός γραμ-
ματέας της Πανελλήνιας ΩΡΛ Εταιρείας). Ο κ. Ψηφίδης, προικισμέ-
νος με πλούσιες επιστημονικές γνώσεις στο αντικείμενο της Ακουο-
λογίας - Νευροωτολογίας, καθώς και με οργανωτική ικανότητα και 
αίσθημα ευθύνης, συνέβαλε στην ποιοτική ενίσχυση της συνεχούς 
Ιατρικής Εκπαίδευσης των Ελλήνων Ωτορινολαρυγγολόγων και δι-
καιολογημένα δέχθηκε τα συγχαρητήρια των συνέδρων. Η άρτια 
οργάνωση του Σεμιναρίου και το υψηλό επιστημονικό επίπεδο των 
διαλέξεων και των συζητήσεων που έγιναν από Έλληνες και ξένους 
ομιλητές και συνέδρους με εντυπωσίασαν. 

Οι ξένοι προσκεκλημένοι, ο Έλληνας καθηγητής της Αμερικής 
Αριστείδης Σισμάνης, καθώς και ο Αμερικανός καθηγητής James 
Hall III συνέβαλαν στην επιτυχία του εκπαιδευτικού αυτού Σεμινα-
ρίου, μεταδίδοντας τη γνώση και την εμπειρία τους σχετικά με τις 
σύγχρονες διαγνωστικές και θεραπευτικές μεθόδους που εφαρμό-
ζονται στις ωτολογικές και νευροωτολογικές παθήσεις. Με ικανο-
ποίηση διαπίστωσα για μια ακόμη φορά το υψηλό επιστημονικό 
επίπεδο, τη ρητορική και εκπαιδευτική ικανότητα των Ελλήνων συ-
ναδέλφων που συμμετείχαν ως ομιλητές-εκπαιδευτές και εκπροσώ-
πησαν επάξια τον Πανεπιστημιακό, Νοσοκομειακό και Ιδιωτικό το-
μέα της ειδικότητάς μας. 

Ιδιαίτερη ικανοποίηση ένιωσα από το επιστημονικό επίπεδο, τον 
εκπαιδευτικό ζήλο και το ενδιαφέρον των νέων κυρίως συναδέλφων 
που συμμετείχαν ως ομιλητές–εκπαιδευτές ή ως ακροατές και απέ-
δειξαν ότι αποτελούν τη «χρυσή εφεδρεία» της Ωτορινολαρυγγολο-
γίας. Θα ήταν παράλειψη να μη συγχαρώ την οργανωτική επιτρο-
πή και ιδιαίτερα τον πρόεδρο του Σεμιναρίου κ. Ανέστη Ψηφίδη, 
για την επιτυχή διεξαγωγή του Σεμιναρίου. Kαθήκον του Πανεπι-

«Συνεχής 
Ωτορινολαρυγγολογική 

Εκπαίδευση»

Εditorial
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στημιακού δασκάλου, και ιδιαίτερα του ιατρού, 
είναι να παράγει γνώση μέσα από την έρευνα, 
να τη μεταδίδει στον φοιτητή και το συνάδελφο 
και τέλος να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον 
άρρωστο. Όλα αυτά μέσα σε ένα κλίμα αρετής, 
ευθύνης και συνεχούς εργασίας. 

Τέλος, σας προσκαλώ όλους, ανεξαρτήτως ηλι-
κίας και θέσης, στις προσεχείς επιστημονικές εκ-
δηλώσεις της Εταιρείας μας (Ιωάννινα, Λάρισα 
και Θεσσαλονίκη). Αφού «γεμίσoυμε επιστημο-
νικά τις μπαταρίες μας», να παρουσιάσουμε όλοι 
μαζί και ο καθένας ξεχωριστά τις επιστημονικές 
μας γνώσεις και να μεταδώσουμε την εμπειρία 
μας στον Έλληνα Ωτορινολαρυγγολόγο. Ο 21ος 
αιώνας έχει απαιτήσεις, οι οποίες επιβάλλουν 
«χαμηλούς τόνους και υψηλές λειτουργίες», για 
την ποιοτική ενίσχυση της ειδικότητάς μας και 
την πιο δυναμική της παρουσία στο διεθνή επι-
στημονικό χώρο. 

Mε συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Καθηγητής ∆ημήτριος Ασημακόπουλος, ΜD

Πρόεδρος Πανελλήνιας Εταιρείας 
Ωτορινολαρυγγολογίας - Χειρουργικής 

Κεφαλής και Τραχήλου

Eνημερωτικό Σημείωμα

«PUB–MED and Otorhinolaryngology-Head & Neck Surgery?»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σχετικά με το 17ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στα Ιωάννινα, όπως και με τις άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις της Εταιρείας μας, οι συμμετέχοντες ομιλητές σε στρογγυλές τράπεζες ή διαλέξεις, μπορούν να καταθέσουν τα αντίστοιχα κείμενά τους για δημοσί-ευση στο Περιοδικό της Εταιρείας μας, στη Γραμματεία. Οι υπο-βαλλόμενες εργασίες πρέπει να συνταχθούν σύμφωνα με τις οδη-γίες προς τους συγγραφείς / Author Guidelines, που αναφέρονται στο περιοδικό μας (Otorhinolaryngology-Head & Neck Surgery ). Στόχος του περιοδικού, εκτός των άλλων, είναι η ενσωμάτωσή του στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα η καταχώρισή του σε διεθνείς βά-σεις δεδομένων (π.χ. PUB-MED/MEDLINE). Τέλος, καλούμε τους Πανεπιστημιακούς, Νοσοκομειακούς και Ελεύθερους Επαγγελμα-τίες Ωτορινολαρυγγολόγους να συμμετάσχουν ενεργά με τις επι-στημονικές τους γνώσεις και εμπειρίες στην επίτευξη του στόχου μας, αποστέλλοντας και άρθρα για δημοσίευση. 

Από τη Συντακτική Επιτροπή
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