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Κοπή Βασιλόπιτας 2007 και Στρογγυλή Τράπεζα 

της Ω.Ρ.Λ. Εταιρείας Β. Ελλάδος

Εικόνα 2. Σπύρος Μεταξάς, Dr Alex Grafenberg, 
Λίνα Ταρασούδη, Γιώργος Ψύλλας.

Εικόνα 5. Άγγελος Βάκαλος, Σπύρος Μεταξάς,
Γιώργος Ψύλλας, Dr Alex Grafenberg.

Εικόνα 1. Dr Alex Grafenberg, Λίνα Tαρασούδη, 
Άντρια Στάμου.

Εικόνα 3. Δημήτριος Γκέλης, Άντρια Στάμου, Δημήτριος 
Ασημακόπουλος, Λίνα Ταρασούδη.

Εικόνα 4. Δημήτριος Γκέλης, Αριστείδης Παπαδόπουλος 

Εικόνα 6. Λίνα Ταρασούδη, Γιάννης Θωμίδης, Αθανάσιος 
Αηδόνης (πρόεδρος ΩΡΛ εταιρείας Β. Έλλαδος).

Εικόνα 7. Κώστας Τιτέλης, Αθανάσιος Αηδόνης, Λίνα 
Ταρασούδη, Γεώργιος Κόντζογλου (αντιπρόεδρος), Σπύρος 
Μεταξάς (γεν. γραμματέας), Αριστείδης Παπαδόπουλος 
(ταμίας), Στέφανος Τριαρίδης.

T ο Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2007 διοργανώθηκε η καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας της της Ω.Ρ.Λ. 
Εταιρείας Β. Ελλάδος, στο Ξενοδοχείο HYATT Regency της Θεσσαλονίκης.Η εκδήλωση ξεκίνησε 
στις 7 μ.μ. με την Στρογγυλή Τράπεζα της Ω.Ρ.Λ. Εταιρείας Β. Ελλάδος με θέμα «Διάγνωση και 

Αντιμετώπιση της Βαρηκοΐας».  Υπό το συντονισμό του Αναπλ. Καθηγητή Σπύρου Μεταξά μίλησαν οι 
Ω.Ρ.Λ. Ιατροί κ. Βάκαλος Άγγελος, Dr. Ψύλλας Γεώργιος και Dr. Med. E. Alex Grafenberg. 

Ο κ. Βάκαλος Άγγελος, Ιατρός Ω.Ρ.Λ. ανέπτυξε το θέμα «Ομιλητική Ακοομετρία και Εκτίμηση της Διακριτικής 
Ικανότητος», ο Dr. Ψύλλας Γεώργιος, Επιμελητής Ω.Ρ.Λ. Κλινικής Γ.Π.Ν. «ΑΧΕΠΑ» το θέμα «Συμβολή των 
Ωτοακουστικών Εκπομπών και των Προκλητών Ακουστικών Δυναμικών στην Πρώιμη Διάγνωση της 
Παιδικής Βαρηκοΐας» και ο Dr. Med. E. Alex Grafenberg, Διευθυντής Παραγωγής Παιδιατρικής Ακοολογίας 
της Siemens Audiologische Technik GmbH Γερμανίας το θέμα «Μαζί με τη Φύση» παρουσιάζοντας το 
ακουστικό σύστημα Centra, που με τις τελευταίες παγκόσμιες πρωτοπορίες της Siemens, την Ασύρματη 
Τεχνολογία e2e και DataLearning, μιμείται τις λειτουργίες του ανθρώπινου συστήματος ακοής.

Την οργάνωση των εκδηλώσεων ανέλαβε η εταιρεία Ταρασούδη, εκπρόσωπος των ακουστικών βα-
ρηκοΐας SIEMENS τα τελευταία 30 χρόνια στη Β. Ελλάδα, στα πλαίσια της προσπάθειάς της να βοηθήσει 
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των βαρηκόων συμπολιτών μας.

Ακολούθησε ψυχαγωγική βραδιά και η κοπή της βασιλόπιτας της Ω.Ρ.Λ. Εταιρείας Β. Ελλάδος με πολύ 
κέφι, πλούσια εδέσματα, μουσική και χορό μέχρι το πρωί.  Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν πολλοί εκλε-
κτοί Ω.Ρ.Λ. ιατροί της Β. Ελλάδος.

Λίνα Ταρασούδη
Για τη Μ. Ταρασούδη & Σια Ο.Ε.

20 Ιανουαρίου 2007
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Η Ελληνική Εταιρεία Ωτορινολα
ρυγγολογικής Αλλεργίας, Ανοσολογίας 
και Ρογχοπαθειών (Ε.Ε.ΩΡΛ.Α.Α.Ρ.), 

στα πλαίσια της σύσφιξης των σχέσεων των 
μελών της, οργάνωσε στις 3 Φεβρουαρίου 
την ετήσια γιορτή της και το κόψιμο της πίτας 
των μελών της. Η γιορτή πραγματοποιήθηκε 
στο αμφιθέατρο και στην αίθουσα τελετών 
της Εταιρείας ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ – ΛΙΛΛΥ. 

Στη γιορτή προσήλθαν 180 ωτορινολαρυγγο-
λόγοι και φίλοι της Ε.Ε.ΩΡΛ.Α.Α.Ρ. Η εκδήλωση 
ήταν γεμάτη ενθουσιασμό αφού δόθηκε η ευ-
καιρία στους συναδέλφους ΩΡΛ να ανταλλάξουν 
ευχές και να παρακολουθήσουν τις πραγματικά 
πρωτότυπες εργασίες που ανακοινώθηκαν. 

Ομιλητές ήταν ο Πρόεδρος της Ε.Ε.ΩΡΛ.Α.Α.Ρ. 
Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης ο οποίος ανέπτυξε το 
θέμα: «Τα βιοφίλμς αιτία αποτυχίας της θερα-

πείας με αντιβιοτικά των ΩΡΛ λοιμώξεων». Ο 
Ευάγγελος Γκόλας, ΩΡΛ, πραγματεύτηκε το θέ-
μα: «Υπογλώσσια ανοσοθεραπεία της αλλεργι-
κής ρινίτιδας: Πλήρης αναγνώριση και αποδο-
χή της από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας 
το 2006». 

Ο Παιδίατρος – Λοιμωξιολόγος Κωνσταντίνος 
Καρύδης περιέγραψε τις εξελίξεις στην αντιμε-
τώπιση των ΩΡΛ λοιμώξεων. Ακολούθησε η κο-
πή της πίτας και δεξίωση. Τους καλεσμένους 
υποδέχτηκε ο διευθυντής της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ – 
ΛΙΛΛΥ κ. Ιωάννης Βουδιγάρης πλαισιωμένος από 
τους συνεργάτες του. Στην εκδήλωση συμμετεί-
χαν ο Καθηγητής Ε. Φερεκύδης και Δημήτριος 
Ασημακόπουλος, οι οποίοι είναι από τα πλέον 
δραστήρια μέλη της Ε.Ε.ΩΡΛ.Α.Α.Ρ.

Κοπή Πίτας και επιστημονική εκδήλωση της Ελληνικής Εταιρείας ΩΡΛ 
Αλλεργίας, Ανοσολογίας και  Ρογχοπαθειών

Εικόνα 4. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Εταιρείας 
ΩΡΛ Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου Καθηγητής 
Δημήτριος Ασημακόπουλος συζητά με το Γενικό Διευθυντή 
της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ – ΛΙΛΛΥ κ. Ιωάννη Βουδιγάρη.

Εικόνα 2. Ο Γιάννης Τελιτζίδης (Product manager στη 
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΛΛΥ) και ο Πρόεδρος της Ε.Ε.ΩΡΛ.
Α.Α.Ρ. Δημήτριος Ν. Γκέλης.

Εικόνα 3. Ο Γενικός Διευθυντής της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ 
– ΛΙΛΛΥ Ιωάνης Βουδιγάρης με τον Πρόεδρο της 
Ε.Ε.ΩΡΛ.Α.Α.Ρ. Δημήτριο Γκέλη.

Εικόνα 1. Στη φωτογραφία διακρίνεται ο Διευ/ντής του 
οδοντιατρικού τμήματος του ΓΝΝ Θεσ/νίκης «Αγ. Παύλος» 
Κώστας Καρνούτσος, ο Πρόεδρος της Ε.Ε.ΩΡΛ.Α.Α.Ρ. 
Δημήτριος Ν. Γκέλης και ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας 
Εταιρείας ΩΡΛ Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου 
Καθηγητής Δημήτριος Ασημακόπουλος.

Γεώργιος Κλούτσος

3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Στις 20 Ιανουαρίου 2007, οι εταιρίες GP Medicals και Interacoustics 
Δανίας διοργάνωσαν ειδικό Σεμινάριο με θέμα τις δοκιμασίες προ
κλητών δυναμικών, ASSR, VEMP και Νυσταγμογραφίας, με μεγάλη 

συμμετοχή ΩΡΛ ιατρών.
Με τη βοήθεια της νέας τεχνολογίας ASSR είναι δυνατή η εκτίμηση του ου-

δού της ακοής (σε μορφή τονικού ακοογράμματος), στις περιπτώσεις που δεν 
είναι εφικτή η συνεργασία με τον εξεταζόμενο (νεογνά, μικρά παιδιά κ.λπ.). 
Η δοκιμασία VEMP (αιθουσαία προκλητά μυογενή δυναμικά) χρησιμοποιεί-
ται για τον έλεγχο του λαβυρίνθου. Επίσης, παρουσιάστηκε η βιντεονυσταγ-
μογραφία και βιντεοφθαλμογραφία, νέες μέθοδοι διάγνωσης του ιλίγγου που 
αντικαθιστούν τη δαπανηρή και χρονοβόρο δοκιμασία με ηλεκτρόδια, χρη-
σιμοποιώντας ειδική μάσκα με κάμερα υψηλής ανάλυσης.

Όλες οι ανωτέρω συσκευές διατίθενται αποκλειστικά στην Ελλάδα από την 
εταιρία ΓΑΖΗ-ΠΑΠΠΑΣ ΟΕ, Σωκράτους 59, Αθήνα.

Σεμινάριο με θέμα : 

«Δοκιμασίες Προκλητών Δυναμικών, ASSR, VEMP 
και Νυσταγμογραφία»

20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007
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Η Akoustica Medica ιδρύθηκε 
το 1999 από τη βρετανική 
εταιρία ακοοπροθετιστών 

Ηidden Ηearing Int PLC και είναι 
η μόνη πολυεθνική εταιρία στη 
χώρα μας που δραστηριοποιείται 
άμεσα στον τομέα της φροντίδας 
της ακοής. 

Η Akoustica Medica είναι μέλος του 
ομίλου William Demand Holding SA, 
το παλαιότερο στον κόσμο ίδρυμα που 
επιχορηγεί κοινωνικά και εκπαιδευτικά 
προγράμματα, εκδόσεις, συνέδρια, πο-
λιτιστικές δραστηριότητες και καμπάνι-

ες, τόσο για τους ερευνητές και ειδικούς 
όσο και για το κοινό.

Σκοπός του ομίλου αλλά και της 
Akoustica Medica είναι να βοηθά τους 
ανθρώπους να ζήσουν τη ζωή που επι-
θυμούν με την ακοή που έχουν.

Στην Akoustica Medica επιλέγονται και 
εφαρμόζονται τα ακουστικά της Oticon 
Δανίας- τα καλύτερα ακουστικά του κό-
σμου. Η επιλογή και εφαρμογή είναι μια 
πολύ σοβαρή υπόθεση. Οι ειδικοί ακο-
οπροθετιστές εκπαιδεύονται πάνω στην 
ακοολογία, την ψυχολογία του βαρήκο-
ου και τη γνώση στις τεχνολογίες των 
ακουστικών. Η εκπαίδευση επιβλέπε-
ται και αξιολογείται από ειδικούς ακο-
οπροθετιστές της Hidden Hearing Int. 
PLC. Το τεχνικό της δυναμικό αποτελεί-
ται από τους καλύτερα εκπαιδευμένους 
και καταρτισμένους ακοοπροθετιστές, 
που έχουν σαν πρωταρχικό τους σκο-

πό την κάλυψη των ατομικών αναγκών 
των βαρήκοων με την πλέον εξελιγμέ-
νη τεχνολογία.

Η συνεχής αυτή εκπαίδευση των ει-
δικών της στις νέες τεχνολογίες έχει κα-
ταφέρει να κάνει ακόμα και τα ψηφι-
ακά ακουστικά Τεχνητής Νοημοσύνης 
4ης γενιάς εύκολα, απλά και φιλικά προς 
το χρήστη.

Για την Akoustica Medica αυτό είναι 
μόνο η αρχή. Σεβόμενη απόλυτα το βα-
ρήκοο και τις ανάγκες του, έχει δεσμευ-
τεί στην καθιέρωση και παρακολούθηση 
ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας 
σύμφωνα με τις βασικές αρχές του προ-
τύπου ISO 9001:2000 και τις απαιτήσεις 
της Υπουργικής Απόφασης αρ.ΔΥ8δ/
ΓΠ.οικ/1348/04.

Για την Akoustica Medica ο βαρήκοος 
έχει πρωταρχική θέση, η οποία δεν τελει-
ώνει με την εφαρμογή ενός ακουστικού 

βοηθήματος αλλά συνεχίζεται με την πα-
ρακολούθηση ανά 6μήνο εφ’ όρου ζωής 
δωρεάν. Προσφέρονται 2 χρόνια πλή-
ρους εργοστασιακής εγγύησης, αλλά και 
συνεχής ενημέρωσή του πάνω σε θέμα-
τα τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα 
των ακουστικών βοηθημάτων.

Η Akoustica Medica είναι αρωγός 
επιστημονικών, ιατρικών συνεδρίων 
και ημερίδων και, με υποστηρικτή τον 
ΩΡΛ γιατρό, πιστεύει ότι μπορούμε να 
προσδοκούμε σε ένα καλύτερο μέλ-
λον στο χώρο της βαρηκοΐας.

Η Akoustica Medica έχει ως όραμα 
να βρίσκεται διπλά ακόμα και στον πιο 
απομακρυσμένο βαρήκοο και σε συ-
νεργασία με τον ΩΡΛ γιατρό να με-
τατρέψει τη βαρηκοΐα και το «στίγ-
μα» του ακουστικού από πρόβλημα 
σε λύση επιλογής.

Η Akoustica Medica βοηθά τους ανθρώπους να ζήσουν τη ζωή που επιθυμούν 
με την ακοή που έχουν

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κατά την 
πρόσφατη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου 
Ακοοπροθετιστών Ελλάδος, πραγματοποιή

θηκαν και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου 
Δ.Σ. και μετά την ψηφοφορία που ακολούθησε, 
το νέο επταμελές Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα και 
αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:

Πρόεδρος:  Δημήτρης Χρυσικός, MSc
Αντιπρόεδρος:  Γεωργία Ανδρεάδη
Γ. Γραμματέας:  Σπύρος Δουράκος
Ταμίας:   Γεράσιμος Δημόπουλος
Μέλη:   Αργύρης Μαραγκός, 
   Ευάγγελος Παππάς, 
   Σοφία Στάμου

Nέο Δ.Σ. 
του Συλλόγου Ακοοπροθετιστών 

Ελλάδος Τ ην 24η Ιανουαρίου 2007 εξελέγη ως νέος 
Διευθυντής της Α’ Πανεπιστημιακής ΩΡΛ 
Κλινικής του ΑΠΘ Νοσοκομείου Αχέπα, ο 

Αν. Καθηγητής, Βίκτωρας Βιτάλ. 
Ο νέος Διευθυντής, εκπαιδευμένος και μετεκπαι-

δευμένος στη Δυτική Γερμανία, ασχολείται με όλο 
το φάσμα της Ωτορινολαρυγγολογίας, με ιδιαίτερη 
εξειδίκευση στην Ωτοχειρουργική και, τα τελευταία 

χρόνια, στην τοποθέτηση κοχλιακών εμφυτευμάτων. Κατά τη δι-
άρκεια της πανεπιστημιακής καριέρας του στο ΑΠΘ, έχει ασχολη-
θεί ιδιαίτερα με την εκπαίδευση των φοιτητών, για τους οποίους 
έχει εκδώσει και διδακτικό βιβλίο. 

Ανακοινώσεις του δημοσιευμένες στο εξωτερικό έχουν γίνει δε-
κτές και ως πρότυπες τεχνικές μέθοδοι.

Ο νέος Διευθυντής υπόσχεται την αναδιοργάνωση και την προ-
ώθηση της Ωτορινολαρυγγολογίας στην Πανεπιστημιακή Κλινική, 
δίδοντας ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες στα άξια μέλη που την 
απαρτίζουν.

Νέος Διευθυντής 
Α΄ Πανεπιστημιακής ΩΡΛ Κλινικής 

του ΑΠΘ Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ 
ο Αν. Καθηγητής Βίκτωρας Βιτάλ
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Ο Ωτορινολαρυγγολόγος Γιάννης Σκουλάς εξελέγη πρόσφατα βουλευτής Ηρακλείου Κρήτης. Η Ωτορινολαρυγγολογική 
κοινότητα της Ελλάδος εκπροσωπείται πλέον και με άλλους δύο βουλευτές στην Ελληνική Βουλή, ήτοι το Δημήτριο 
Χριστοφιλογιάννη (βουλευτή Καβάλας) και τον Παναγιώτη Μελά (Βουλευτή Πειραιώς). Ο Γιάννης Σκουλάς είναι 
δυναμικός, ενθουσιώδης, με δημιουργική νόηση και ανεξάρτητα από την κομματική του ταυτότητα έχει καταφέρει 
να είναι συμπαθής μεταξύ των ωτορινολαρυγγολόγων. Πιστεύω ότι ο Γιάννης Σκουλάς, έχοντας κατανοήσει την 
ανάγκη της υποχρεωτικής εξέτασης των υποψηφίων οδηγών, θα συμβάλλει, μαζί με τους άλλους δύο βουλευτές ΩΡΛ, 
στη νομοθετική ρύθμιση αυτού του τόσο σοβαρού προβλήματος, που αν λυθεί θα συμβάλλει στον περιορισμό των 

τροχαίων ατυχημάτων. Θερμά συγχαρητήρια, λοιπόν, Γιάννη Σκουλά και καλή επιτυχία στα νέα σου καθήκοντα.

Δημήτριος Γκέλης

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΛΑΣ: ΝΕΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Σύντομο βιογραφικό

Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης στις 08/03/1962. Έγγαμος με την 
Ιωάννα Μιχαλάκη. Έχει ένα γιο 6 ετών και μια κόρη ενός έτους.

Επάγγελμα: Ιατρός Ω.Ρ.Λ. – Επιμελητής Α΄ ΕΣΥ Βενιζέλειο Νοσοκομείο 
Ηρακλείου.

Σπουδές: Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου PAVIA. Πτυχίο 20/10/1987. Ειδίκευση στο Α’ 
Χειρουργικό τμήμα και στο Ω.Ρ.Λ. τμήμα του Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου. 
Εξειδίκευση από 01/03/1999-01/11/1999 στο University of Texas, Medical School of 
Houston. Ειδίκευση στην ενδοσκοπική χειρουργική ρινός στο University of Virginia 
– Charlottesville 2000.
Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά (άπταιστα), Ιταλικά (άπταιστα).

Κοινοβουλευτικές δραστηριότητες: Α΄ επιλαχών υποψήφιος στις εκλογές της 7ης 
Μαρτίου 2004. Ανέλαβε τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα την 9η Ιανουαρίου 
2007 μετά από την παραίτηση της Βουλευτού Ηρακλείου Ε. Σχοιναράκη, η οποία 
εξελέγη Νομάρχης Ηρακλείου.

Πολιτικές – κοινωνικές δραστηριότητες: Εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ το 1981 και έχει ανα-
πτύξει έντονη πολιτική και συνδικαλιστική δράση, ιδιαίτερα στο χώρο της υγεί-

ας. Διετέλεσε γραμματέας της οργάνωσης ΠΑΣΟΚ Βενιζελείου Νοσοκομείου 
Ηρακλείου από το 2002 έως το 2006 και νομαρχιακός σύμβουλος Ηρακλείου 
Κρήτης από τον Οκτώβριο 2002 έως τον Οκτώβριο 2006. Κατά τη διάρκεια 
της νομαρχιακής του θητείας υπήρξε Εντεταλμένος Βοηθός του Νομάρχη 
Ηρακλείου σε θέματα Υγείας και Πρόνοιας, Αντιπρόεδρος της νομαρχια-
κής επιτροπής Παιδείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και Υπεύθυνος 
Συντονισμού της ανθρωπιστικής βοήθειας στο Ιράκ το 2003. Έχει συγγράψει 
πλήθος επιστημονικών μελετών σε ιατρικά περιοδικά της Ελλάδας και του εξω-
τερικού και είναι Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής ιατρικής στο University 
of Texas - Houston Medical School.

Επιτροπές της Βουλής: - Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. 
Θέση: Μέλος.

- Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Απόδημου Ελληνισμού. Θέση: Μέλος.

Προσωπική σελίδα Βουλευτή: http://www.jskoulas.gr/
E-mail Βουλευτή: j.skoulas@parliament.gr
Διεύθυνση: Γραφείο Ηρακλείου: 25ης Αυγούστου και Βύρωνος 2, Τ.Κ. 712 02, Ηράκλειο 
Κρήτης, Τηλ.: 2810 341333, 2810 342342. Φαξ: 2810 341355.
Γραφείο Αθήνας: Φιλελλήνων και Μητροπόλεως 1, Αθήνα, Τηλ.: 210 3709371, 3709372, 
Φαξ: 210 3709370.


