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Σύγχρονη Ωτορινολαρυγγολογική Ενημέρωση

ΣηΜΕΙωΜΑ ΣΥντΑξηΣ

Ανθρώπινο, πολύ ανθρώπινο

Δ εν υπάρχει σήμερα κανένα επάγγελμα που να μπο-
ρεί να ανέβει τόσο πολύ όσο εκείνο του γιατρού, 
ειδικά επειδή οι πνευματικοί γιατροί, οι λεγόμενοι 

γιατροί των ψυχών, δεν ασκούν πια τις εξορκιστικές τους 
τέχνες κάτω από δημόσια επιδοκιμασία και αποφεύγονται 
από τους μορφωμένους ανθρώπους.

Η πιο υψηλή πνευματική ανάπτυξη ενός γιατρού δεν επι-
τυγχάνεται σήμερα όταν γνωρίζει τις πιο καλές και καινούρι-
ες μεθόδους, και είναι ασκημένος σ’ αυτές, και όταν μπορεί 
να βγάλει εκείνα τα γρήγορα συμπεράσματα πηγαίνοντας 
από τα αποτελέσματα στις αιτίες, για τα οποία φημίζονται οι 
γιατροί οι καλοί στη διάγνωση. 

Εκτός απ’ αυτά πρέπει να ‘χει μια ευγλωττία που να προ-
σαρμόζεται σε κάθε άτομο και να του βγάζει την καρδιά από 
το σώμα, μια αρρενωπότητα, μπρος στην οποία να το βάζει 
στα πόδια η μικροψυχία (το σαράκι όλων των αρρώστων),·μια 
ευλυγισία διπλωμάτη στη μεσολάβηση ανάμεσα σ’ εκείνους 
που χρειάζονται χαρά για να γιατρευτούν και σ’ εκείνους που 
πρέπει (και μπορούν) να προκαλέσουν χαρά για λόγους υγεί-
ας, τη λεπτότητα ενός πράκτορα της αστυνομίας ή ενός δι-
κηγόρου στο να καταλαβαίνει τα μυστικά μιας ψυχής, δίχως 
να τα προδίδει.

Κοντολογίς ένας καλός γιατρός σήμερα χρειάζεται τα τε-
χνάσματα και τα πλεονεκτήματα όλων των άλλων επαγγελ-
μάτων: έτσι εξοπλισμένος είναι σε θέση να γίνει ευεργέτης 
όλης της κοινωνίας, πολλαπλασιάζοντας τα καλά έργα, την 
πνευματική χαρά και γονιμότητα, προλαμβάνοντας τις κα-
κές σκέψεις, προθέσεις, παλιανθρωπιές (που η απεχθής πη-
γή τους είναι τόσο συχνά το υπογάστριο), δημιουργώντας 
μια πνευματική-σωματική αριστοκρατία (προωθώντας γάμους 
και εμποδίζοντας γάμους)·αποκόβοντας με ευγένεια όλες τις 
λεγόμενες ψυχικές διαταραχές και τις τύψεις της συνειδήσε-
ως: μόνον έτσι θα γίνει αυτός από «άνθρωπος της ιατρικής» 
σωτήρας και δεν θα χρειάζεται πια να κάνει κανένα θαύμα. 
Ούτε και να σταυρώνεται».
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 4	 Σημείωμα σύνταξης

 6 Παγκόσμια ΩΡΛ νέα

	 	 Λειτουργική	κάτω	κογχοχειρουργική	(ΛΚΚΧ)	
	 	 για	τη	θεραπεία	της	ανθεκτικής	χρόνιας	ρινίτιδας

	 	 Προγνωστικοί	παράγοντες	στην	αιφνίδια	
	 	 νευροαισθητήρια	απώλεια	της	ακοής	(ΑΝΑΑ)

	 	 Οξεία	επιγλωττίτιδα	σε	ενηλίκους:	
	 	 Μια	πρόσφατη	εμπειρία	με	10	περιπτώσεις

	 	 Η	δραματική	αλλαγή	στην	επιδημιολογία	
	 	 της	παιδιατρικής	επιγλωττίτιδας

	 	 Προεγχειρητική	θεραπεία	με	κορτικοστεροειδή
	 	 από	το	στόμα	και	ενδοχειρουργική	αιμορραγία	
	 	 κατά	τη	διάρκεια	λειτουργικής	ενδοσκοπικής	
	 	 χειρουργικής	των	κόλπων	σε	ασθενείς	
	 	 με	σοβαρή	ρινική	πολυποδίαση

	 	 Η	ρύπανση	του	αέρα	και	τα	παιδιά	-		
	 	 Ένα	ανθυγιεινό	μείγμα

 8 Tα λευκοτριένια και οι θεραπευτικές 
  εφαρμογές των ανταγωνιστών 
  των υποδοχέων τους στην αλλεργική ρινίτιδα 
  και το αλλεργικό άσθμα

 12 3o Παγκόσμιο Συνέδριο Φωνής
  
 14 Ανοσοθεραπεία αλλεργικής ρινίτιδας 
  με υπογλώσσιες σταγόνες εκχυλισμάτων 
  αλλεργιογόνων: Μια ασφαλής πλέον θεραπεία 
  με μακρόχρονα αποτελέσματα

 14 Διεθνής προβολή ελλήνων ωτορινολαρυγγολόγων 
  στο medline

	 	 Ολική	και	υφολική	εκτομή	σε	ένα	χειρουργικό	
	 	 χρόνο	των	μαζικών	παιδιατρικών	νευροϊνωμάτων	
	 	 της	κεφαλής	και	του	τραχήλου

 16 Δυτικός τροπος ζωής: αθώος ή ένοχος
  για την αύξηση των αλλεργικών νοσημάτων;

  Η	θεωρία	της	υγιεινής

 18	 XXV EAACI Congress,	10-14 Ιουνίου 2006 Βιέννη

21  Λεξικό Φωνιατρικής, Φωνητικής 
  & Λογοθεραπευτικής

 22 Λεξικό Laser 
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