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Σύγχρονη Ωτορινολαρυγγολογική Ενημέρωση

ΣημεΙωμα ΣΥνταξηΣ

π ε ρ ι ε χ Ο μ ε ν α
ΠΡΟΣΚλΗΣΗ

10ο Μεταπτυχιακό Σεμινάριο ΩΡΛ 
Αλλεργίας, Ρινολογικού Laser και 

Πανενδοσκόπησης Ρινός, Ρινοφάρυγγα, Φάρυγγα, 
Λάρυγγα, Οισοφάγου

Βόλος, 7 - 9 Νοεμβρίου 2008

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Είναι γνωστό ότι τα ρινολογικά προβλήματα των Ωτολαρυγγολογικών ασθενών 
είναι πολύ συχνά, χαρακτηρίζονται από χρονιότητα και συνήθως είναι δισεπίλυτα. 
Η σχέση τους με τους αλλεργιολογικούς μηχανισμούς είναι γνωστή. Επίσης η 
ανάπτυξη της σύγχρονης τεχνολογίας υπόσχεται πολλά τόσο σε διαγνωστικό 
όσο και σε θεραπευτικό επίπεδο.

Η ενημέρωση και η γνώση αλλά και η ανταλλαγή απόψεων για το τι είναι το 
πιο σύγχρονο και πιο ενδεδειγμένο, για κάθε κλινικό πρόβλημα, είναι κάτι 
επιβεβλημένο για όλους μας.

Στα πλαίσια αυτά η Ελληνική Εταιρεία ΩΡΛ αλλεργίας ανοσολογίας και ρογχοπαθειών 
(Ε.Ε.Ω.Α.Α.Ρ) και οι ΩΡΛ κλινικές των Γενικών Νοσοκομείων Βόλου, Καρδίτσας, 
Λάρισας, Τρικάλων, οργανώνουν στο Βόλο στις 7-9 Νοεμβρίου 2008 το 10ο 
Μεταπτυχιακό Σεμινάριο ΩΡΛ αλλεργίας, ρινολογικού laser και πανενδοσκόπησης 
ρινός, ρινοφάρυγγα, φάρυγγα, λάρυγγα, οισοφάγου.

Η συμμετοχή καταξιωμένων και εξειδικευμένων ομιλητών από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό και η άμεση ανταλλαγή εμπειριών σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα θα 
προσφέρει σημαντική βοήθεια, γνώσεις και εμπειρία στους συμμετέχοντες. Ακόμα 
η δυνατότητα πρακτικής εξάσκησης και άμεσης προσέγγισης στον τεχνολογικό 
εξοπλισμό, αλλά και τις διαγνωστικές εξετάσεις, που θα δοθεί στους συμμετέχοντες 
κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, θα αποτελέσει ιδιαίτερη εκπαιδευτική διαδικασία 
ειδικά για τους νέους συναδέλφους.

Σας καλούμε στην όμορφη πόλη του Βόλου με τη μακρόχρονη ιστορία, την 
πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και τις πολλές φυσικές ομορφιές να περάσουμε 
ένα τριήμερο πλούσιο σε επιμόρφωση και γνώσεις αλλά και ευχάριστο, στο 
όμορφο περιβάλλον του Βόλου και του Πηλίου.

Oργανωτική Επιτροπή
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 4 Σημείωμα σύνταξης

 6 Παγκόσμια ΩΡΛ νέα

  Η τοξικότητα του βορικού οξέος

   Πειραματική μελέτη της οιστρογονικής δρά-
σης του βορικού οξέος 

   Παρενέργειες της θεραπείας με γλυκοκορτι-
κοειδή για διαταραχές έσω ώτος

   Η σχέση μεταξύ της αλλεργικής ρινίτιδας και  
της χρόνιας μέσης εκκριτικής ωτίτιδας σε α-
τοπικούς ασθενείς

   Ταυτόχρονη χημειοθεραπεία με σισπλατίνη 
και φλουοροουρακίλη για τοπικά προχωρη-
μένο υποφαρυγγικό καρκίνωμα

   Νέες δυνατότητες στη θεραπεία του τοπι-
κά προχωρημένου καρκίνου της κεφαλής και 
του λαιμού: Ο ρόλος της εισαγωγικής χη-
μειοθεραπείας

   Ολοκληρωμένη διαχείριση ανεπιτυχούς α-
πόφραξης του μετωπιαίου κόλπου

   Προγνωστικοί παράγοντες για σαρκώματα 
κεφαλής και λαιμού σε ενήλικους

   Οι συνέπειες από την καθυστέρηση της δι-
άγνωσης, εξ αιτίας του ασθενούς, στην εξά-
πλωση και την πρόγνωση του ρινοφαρυγγι-
κού καρκινώματος

   Η κατάλληλη χρησιμοποίηση των αντιβιο-
τικών στην οξεία μέση ωτίτιδα: Τι βρίσκει ο 
καταναλωτής ψάχνοντας στο διαδίκτυο

  Επαγγελματική ρινοκολπίτιδα

16  Διεθνές Ετήσιο Συνέδριο του  
  Ομίλου William Demant Holding  
  στην Αθήνα

 18 Mεταπτυχιακό Σεμινάριο ΩΡΛ 
  Αλλεργίας Eνδοσκοπικής  
  Χειρουργικής, Ρινολογικού Laser  
  και Πανενδοσκόπησης Ρινός, 
  Ρινοφάρυγγα, Λάρυγγα, Οισοφάγου
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