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Σύγχρονη Ωτορινολαρυγγολογική Ενημέρωση

Τ ο Πρόγραμμα υπήρξε πυκνό και πλήρες. Οι ομιλητές έκαναν 
διαλέξεις υψηλών προδιαγραφών στην πλειοψηφία τους. Τα 
κύρια θέματα που αναλύθηκαν ήσαν:

• Η Αλλεργική και μη Αλλεργική Ρινίτιδα με ομιλητές: Ε. Γκλέτσου, 
Δ. Μπατζακάκης, Δ. Γκέλης, Ι. Καστανιουδάκης, Χ. Σκουλάκης, Ι. 
Ψαρομάτης.
• Η Ρινοκολπίτιδα με ομιλητές τους: Α. Καμπέρος, Κ. Προίκας, Μ. 

Χουλάκης, Α. Χρυσοβέργης, Π. Παναγιωτουνάκος, Σ. Κουντάκης, Δ. 
Πανταζής.
• Ρινοπλαστική με ομιλητές: Ι. Γιωτάκης, W. Heppt, Β. Παυλιδέλης, 

Π. Κόλλιας, Γ. Αδαμόπουλος, Ι. Κωνσταντινίδης. Και οι 6 ομιλητές έκα-
ναν εντυπωσιακές προβολές χειρουργικών επιτευγμάτων τους, πράγ-
μα που σημαίνει ότι η Πλαστική Χειρουργική προσώπου ή κοσμητι-
κή Ωτορινολαρυγγολογία βρίσκεται σε χέρια ταλαντούχων συναδέλ-
φων, που ξέρουν και να διδάσκουν όσα κάνουν.
• Μικροσκοπική και ενδοσκοπική ενδορρινική χειρουργική με ομι-

λητές: Γ. Βελεγράκης, Σ. Παπασπύρου, Σ. Κουντάκης. Το κεφάλαιο των 
ενδοσκοπικών επεμβάσεων παραμένει πολύπλοκο και οι ομιλητές πε-
ριέγραψαν με δεξιοτεχνία αυτά που κάνουν με ασφαλή τρόπο.
• Πολύποδες Ρινός με ομιλητές: Σ. Ναξάκης, Σ. Τριαρίδης, Η. 

Καραπάντζος, Χ. Γκούβερης, Τα. Τερζής, Ν. Μαρουδιάς, Σ. 
Μοσχοβάκης. 
• Εξειδικευμένα-σπάνια περιστατικά στην ενδοσκοπική χειρουργική 

και τη ρινοπλαστική με ομιλητές: W. Heppt, W. Gehring, S.Δ. Δάβρης, 
Ι. Σέγγας, Ι. Κωνσταντινίδης, Β. Παυλιδέλης.

Την Κυριακή το πρωί έγινε το σεμινάριο αντιμετώπισης των υπερτροφι-
κών ρινικών κογχών, αφού προηγήθηκαν διαλέξεις των: Ν. Κοντογιάννη, 
Ι. Χρυσαΐτη, Ι. Σέγγα, Χ. Βοντετσιάνο. 

Τα συμπεράσματα του 8ου Πανελλήνιου Ρινολογικού Σεμιναρίου εί-
ναι τα ακόλουθα: Η Αλλεργική και η μη Αλλεργική ρινίτιδα ερευνώνται 
και αντιμετωπίζονται πληρέστερα από τους Ωτορινολαρυγγολόγους, α-
φού είναι εκπαιδευμένοι σε όλες τις διαγνωστικές και θεραπευτικές με-

θόδους με τις οποίες αντιμετωπίζονται τα ρινολογικά προβλήματα. Ο 
ΩΡΛ γνωρίζει την ανοσολογία και την αλλεργία που αφορούν στη μύ-
τη και θεωρείται πλέον διεθνώς ως ο αλλεργιολόγος των οργάνων της 
ειδικότητάς του της Ωτορινολαρυγγολογίας (Organ oriented Allergist). 
H υπογλώσσια ανοσοθεραπεία επινοήθηκε από τον ΩΡΛ Henssel, το 
1953 στις ΗΠΑ και σήμερα αποτελεί εργαλείο αποτελεσματικό στα χέ-
ρια κάθε ΩΡΛ διεθνώς. 

Η ρινοπλαστική σήμερα γίνεται από ταλαντούχους συναδέλφους, ό-
πως τουλάχιστον έδειξαν με τα αποτελέσματά τους οι ομιλητές, όπως ο 
Β. Παυλιδέλης, Ι. Κόλλιας και Ι. Κωνσταντινίδης.

Η ενδοσκοπική χειρουργική με τις πιθανές επιπλοκές της αποδείχτη-
κε ακόμη μια φορά από τους ομιλητές και τους συζητητές με πρωταγω-
νιστές τους Σ. Δάβρη, Ι. Κωνσταντινίδη, Σ. Παπασπύρου, Γ. Βελεγράκη, 
Σ. Κουντάκη πόσο πολύπλοκη είναι και πόσο μακροχρόνια εκπαίδευ-
ση και εμπειρία στη χρήση των εργαλείων πρέπει να έχει ο χειρουρ-
γός προκειμένου να οδηγήσει μια ενδοσκοπική χειρουργική επέμβα-
ση των παραρρινίων σε ευτυχές αποτέλεσμα. Ο Σ. Κουντάκης επέδειξε 
την ευρύτητα των γνώσεών του στο θέμα, καθώς και τις έρευνες που 
κάνει στις ΗΠΑ.

Οι πολύποδες της ρινός παραμένουν αινιγματικό πρόβλημα, αφού 
και το 2007 που πέρασε δεν αποδείχτηκαν οι αιτίες ή η αιτία που τους 
δημιουργεί, παρά το γεγονός ότι σε θεωρητικό επίπεδο ο Σ. Ναξάκης 
έκανε μια πολύ διαφωτιστική ομιλία. Τέλος η περιγραφή εξειδικευμέ-
νων και σπανίων περιστατικών στην ενδοσκοπική χειρουργική και στη 
ρινοπλαστική ήταν εξαιρετικού ενδιαφέροντος. Ο Ι. Κωνσταντινίδης πε-
ριέγραψε με ζωντανό τρόπο περίπτωση υποφυσικής καταπληξίας με-
τά από ενδοσκοπική πολυπεκτομή, τονίζοντας το απρόβλεπτο της εκδή-
λωσης μιας επικίνδυνης επιπλοκής και την ψύχραιμη και αποφασιστι-
κή στάση που πρέπει να τηρεί πάντοτε ο χειρουργός για την με ευτυχή 
έκβαση αποδρομή της.

Συγχαρητήρια λοιπόν στον Πρόεδρο της Ρινολογικής Εταιρείας Ι. Γιωτάκη 
για την άρτια οργάνωση, συγχαρητήρια στους διεκπεραιωτές της γραμ-
ματειακής υποστήριξης κκ. Γ.Ε. Γκόγκα και Κ. Βουδιγάρη. Συγχαρητήρια 
επίσης και στους Προέδρους και συντονιστές των συνεδριών, αφού με 
πολύ ταχύτητα και ακρίβεια χρόνου τις διεκπεραίωσαν.
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