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Σύγχρονη Ωτορινολαρυγγολογική Ενημέρωση

Κατά τη διάρκεια του 1ου Γαλλο-Ελληνικού Διεθνούς Συνεδρίου Ωτορινολαρυγγολογίας που έγινε στην 

Κέρκυρα στις 29-31 Μαΐου του 2009 ο καθηγητής του πανεπιστημίου Ιωαννίνων και καθηγητής 

του Γαλλικού Κολλεγίου Ωτορινολαρυγγολογίας κ. Δ. Ασημα κόπουλος μοίρασε δωρεάν το μοντέρνο 

σύγγραμμα του με τίτλο: «ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ». Η γενναιοδωρία του καθηγητού 

δεν έχει όρια. Το βιβλίο το πήραν 400 άτομα.

Βεβαίως μελέτησα τις 304 έγχρωμα τυπωμένες σελίδες του βιβλίου και εντυπωσιάστηκα, τόσο από το 

συγγραφικό ύφος, όσο και από την προσφορά πολύτιμων γνώσεων. Ο κ. Ασημακόπουλος δεν είναι μόνον 

ένας ανώτατος εκπαιδευτικός, αλλά είναι και ένας ευγενής χορηγός της εξέλιξης της Ελληνικής ΩΡΛ και 

ουσιαστικός συντελεστής της συνεχιζόμενης μόρφωσης των ελλήνων ΩΡΛ. 

Ο κ. Ασημακόπουλος με το νέο του βιβλίο άνοιξε νέο δρόμο στην έρευνα της ΩΡΛ λοιμωξιολογίας, αφού 

δεν υπήρχε μέχρι σήμερα κάποιο παρεμφερές βιβλίο. Το βιβλίο διαβάζεται με ταχύτητα. Οι εικόνες του είναι 

καθαρές και διδακτικές. Ως ταπεινός αναγνώστης στέλνω τις ευχαριστίες μου στον κ. Ασημακόπουλο και τα 

συγχαρητήριά μου για το καινούριο του βιβλίο. 

Παραθέτω τους προλόγους του βιβλίου που έγραψε ο ομότιμος καθηγητής Γ.Κ. Δάικος και οι Γάλλοι 

καθηγητές ΩΡΛ JP Bébéar και C Bébéar.

Πρόλογος του Καθηγητή κ. Γ.Κ. Δαϊκου
Οι.λοιμώξεις.παρά.τις.προσδοκίες.που.προ-

κάλεσε.η.ανακάλυψις.και.η.σύνθεσις.πληθώρας.
αντιμικροβιακών.ουσιών.πού.δρουν.έναντι.δια-
φόρων.μικροβίων,.εξακολουθούν.να.αποτελούν.
πρόβλημα.προς.λύσιν.για.όλους.τους.γιατρούς.
όλων.των.ειδικοτήτων..Παρά.τις.μεγάλες.προ-
όδους.εξακολουθούν.και.σήμερα.να.αποθνή-
σκουν.άρρωστοι.από.λοιμώξεις..Ο.εχθρός.υ-
πετιμήθη..Στον.αγώνα.έχουν.τελικώς.κερδίσει.
τα.μικρόβια,.πανάρχαιοι.οργανισμοί.πού.προ-
σαρμόζονται.και.μεταλάσσονται.κι.επιβιώνουν.
δια.μέσου.των.αιώνων..Η.επιτυχής.αντιμικρο-
βιακή.χημειοθεραπεία.απαιτεί.πολύ.περισσό-
τερες.γνώσεις.από.το.σημερινό.γιατρό.
Δυστυχώς.βλέπομε.πλημελή.ενημέρωση.των.

γιατρών,.η.οποία.οδηγεί.σε.κακή.στρατηγική.
χρησεως.και.συχνά.σε.κατάχρηση.των.πολυ-
τίμων.αυτών.παραγόντων.
Οι.ωτορινολαρυγγολογικές.λοιμώξεις.αφο-

ρούν.ζωτικές.περιοχές.τού.σώματος.και.είναι.
δυνατόν.να.έχουν.βαρείαν.εξέλιξιν..Απασχολούν.
καθημερινώς.τον.γενικό.ιατρό,.τον.ωτορινολα-
ρυγγολόγο,.τον.παιδίατρο,.τον.παθολόγο,.τον.
εργαστηριακό.και.το.χειρουργό.
Με.πολλή.επιμέλεια.ο.αγαπητός.καθηγητής.

Δημήτριος.Ασημακόπουλος.συνέγραψε.το.εν-
διαφέρον.πόνημα.του.για.τις.λοιμώξεις.αυτές,.
η.σημασία.των.οποίων.δε.χρήζει.περισσοτέ-
ρου.τονισμού.
Στην.αρχή.του.πρώτου.μέρους.εκτίθενται.τ’.

απαραίτητα.μικροβιολογικά.κι.επιδημιολογικά.
δεδομένα.των.ΩΡΛ.λοιμώξεων.καθώς.και.των.
διαθεσίμων.αντιμικροβιακών.ουσιών.που.χρη-
σιμοποιούνται.για.την.αντιμετώπιση.τους.ού-
τως.ώστε.ο.γιατρός.να.μη.χρειάζεται.ν’.ανατρέ-

χει.σε.ειδικά.βιβλία..Επιτυχώς.σχολιάζει.ο.συγ-
γραφεύς.τη.σημασία.των.δυσίατων.μορφών.
μικροβιακών.βιομεμβρανών.(biofilms),.καθώς.
και.την.ορθή.διαγνωστική.χρήση.παλαιοτέρων.
και.νεωτέρων.διαγνωστικών.μεθόδων.
Χαρακτηριστικό.τού.βιβλίου.είναι.ότι.έχει.σχε-

διασθεί.και.γραφεί.κατά.συνοπτικό.και.πρακτι-
κό.τρόπο,.ώστε.να.είναι.εύχρηστο.ανά.πάσα.
στιγμήν..Οι.διάφορες.λοιμώξεις.περιγράφονται.
αναλυτικώς.παρατίθεται.δε.συχνά.και.αυτό.πού.
ο.συγγραφεύς.αποκαλεί.“κλειδί.του.κλινικού”.
όπου.συνοψίζονται.τα.χαρακτηριστικά.της.αι-
τιολογίας,.διαγνωστικών.μεθόδων.και.θεραπεί-
ας.κάθε.λοιμώξεως,.ώστε.ο.κλινικός.να.μπορεί.
ν’.ανατρέχει.σ’.αυτά.εν.τάχει..Η.χρησιμότης.
του.“κλειδιού”-συνόψεως.είναι.εμφανής,.ώστε.
ο.χρήστης.να.μην.ενοχλείται.από.τις.αναγκαί-
ες.επαναλήψεις.που.απαιτούνται.γι’.αυτό..Στο.
δεύτερο.μέρος.εκτίθενται.τα.ιδιαίτερα.προβλή-
ματα.που.παρουσιάζουν.οι.ΩΡΛ.λοιμώξεις.στα.
παιδιά,.τα.οποία.συχνά.πάσχουν.από.τέτοιες.
λοιμώξεις.κυμαινόμενες.από.απλές.καθημερινές.
μέχρις.άκρως.επικίνδυνες.και.θανατηφόρες..Κι’.
εδώ.κατ’.ανάγκην.γίνονται.επαναλήψεις,.που.ό-
μως.καθιστούν.το.βιβλίο.πιο.εύχρηστο..Εξ’.άλ-
λου.τ’.αντιβιοτικά.που.συνιστώνται.στα.παιδιά.
χρήζουν.μεγάλης.προσοχής,.π.χ..οι.φθοριοκι-
νολόνες.οι.οποίες.πρέπει.ν’.αποφεύγονται.κα-

τά.την.παιδική.ηλικία..Στο.τρίτο.μέρος.τού.βι-
βλίου.γίνεται.σύνοψις.εις.τα.αγγλικά..Τέλος.πα-
ρατίθεται.πλούσια.βιβλιογραφία..
Συγχαίρω.τον.αγαπητό.κύριο.Ασημακόπουλο.

ελπίζω.κι’.εύχομαι.το.βιβλίο.να.τύχει.τις.δεού-
σης.προσοχής.ώστε.να.βοηθήσει.στην.ενημέ-
ρωση.των.γιατρών,.στον.επιτυχή.χειρισμό.των.
ωτορινολαρυγγικών.λοιμώξεων.και.στην.άσκη-
ση.καλύτερης.ιατρικής.

Πρόλογος των Γάλλων Καθηγητών ΩΡΛ
κ. C Bébéar και JP Bébéar
ΕNT.infections.are.the.most.frequent.infec-

tious.diseases..The.most.common.pathogens.
include.virus,.bacteria.and.in.some.cases,.fungi..
Even.if.they.are.very.often.of.viral.origin,.ENT.
infections.are.involved.in.more.than.50%.of.an-
tibiotic.prescriptions..This.prescription.should.
be.limited.to.clinical.situations.in.which.their.
efficacy.has.been.proved,.to.avoid.the.devel-
opment.of.bacterial.resistance.
This.book.presents.the.microbiology.of.ENT.

infections,.describing.virus.and.bacteria. in-
volved,.as.well.as.the.main.antibiotic.families.
used.in.the.treatment.of.bacterial.infections..
Finally,.the.different.clinical.syndromes.associ-
ated.with.ENT.infections,.are.summarized,.with.
the.description,.for.each.of.them,.of.the.main.
etiology.and.the.adapted.treatment.
This.book,.very.didactic,.will.bring.useful.in-

formation.to.all.practitioners.concerned.by.ENT.
infectious.diseases..It.is.edited.by.Professeur.
Dimitrios.Assimakopoulos,.member.of. the.
French.Society.of.ENT.and.Head.and.Neck.
Surgery,.and.Professor.of.the.French.College.
of.ENT..

Ωτορινολαρυγγολογικές Λοιμώξεις
Infections in Otorhinolaryngology 

Ασημακόπουλος Δημήτριος.
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