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Σύγχρονη Ωτορινολαρυγγολογική Ενημέρωση

Η ΩΡΛ Κλινική του Θριάσιου 
Νοσοκομείου Ελευσίνας 
οργάνωσε το 3ο Σεμινάριο 

ΩΡΛ Laser με διεθνή συμμετοχή 
από 25-27.6.2010, στο Club Hotel 
Loutraki.

Είναι η τρίτη φορά που διοργα-
νώνεται το Σεμινάριο αυτό τον ίδιο 
μήνα και στον ίδιο χώρο, με την ί-
δια πάντα επιτυχία!

Η θεματολογία του Σεμιναρίου 
αφορούσε όλα τα πεδία χρήσης 
του Laser, όπως την ωτοχειρουργι-
κή, τις καλοήθεις παθήσεις του λά-
ρυγγα, του στοματοφάρυγγα, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην ΩΡΛ ογκο-
λογία. Η ανάπτυξη των θεμάτων έ-
γινε μέσα από διαλέξεις επιλεγμέ-
νων ομιλητών που έχουν πραγμα-
τική γνώση του θέματος και αυτή 
την φορά αντί για τη ζωντανή α-

ναμετάδοση χειρουργικών επεμ-
βάσεων που είχε γίνει τα προη-
γούμενα χρόνια στα προηγούμε-
να Σεμινάρια, έγινε παρουσίαση 
περιστατικών από τον καθηγητή 
κ. Wolfgang Steiner (Goettingen 
Γερμανίας) και από τον διευθυ-
ντή της ΩΡΛ Κλινικής του Θριάσιου 
Νοσοκομείου και Πρόεδρο της 
Οργανωτικής Επιτροπής του 
Σεμιναρίου, κ. Δημ. Πανταζή. Η 
παρουσίαση των περιστατικών τους 
ήταν σαφής απόδειξη της πολύχρο-
νης εμπειρίας τους στην χειρουρ-
γική με ακτίνες Laser.

Είναι πλέον σαφές ότι η Κλινική 
του Θριάσιου Νοσοκομείου 
Ελευσίνας αναδεικνύεται ως κλι-
νική αναφοράς στη Laser χειρουρ-
γική στη χώρα μας και ότι ο διευθυ-
ντής κ. Δημ. Πανταζής το κατάφερε 
αυτό με σκληρή και υπεύθυνη δου-
λειά πολλών ετών. Ενεργός και απο-
τελεσματική ήταν η συμμετοχή ομι-
λητών-συντονιστών Ελλήνων συ-
ναδέλφων, των Πανεπιστημιακών 
Κλινικών και των ιατρών του 
Ε.Σ.Υ.

Οι ομιλητές απέδειξαν με τις πα-
ρουσιάσεις τους, την υπεροχή της 
Laser μικροχειρουργικής έναντι 
των κλασσικών επεμβάσεων, αλ-
λά και την ξεκάθαρη υπεροχή της 
μεθόδου έναντι της ακτινοθερα-

πείας στα ογκολογικά περιστατι-
κά. Είναι κρίμα να γίνονται στις 
μέρες μας ακρωτηριαστικές και ε-
πώδυνες επεμβάσεις, όταν αυτές 
απλοποιούνται με την Laser τεχνι-
κή. Αναπτύχθηκαν νέες τροποποιη-
μένες τεχνικές που βελτιστοποιούν 
ακόμα πιο πολύ τα αποτελέσματα 
της Laser μικροχειρουργικής και έ-
γιναν σαφή τα αποτελέσματα της 
χειρουργικής αυτής τεχνικής, δη-
λαδή η ελάχιστη επιβάρυνση του 
ασθενή, τα καλύτερα ογκολογικά 
αποτελέσματα, ο μικρός χρόνος 
νοσηλείας με βασική όμως προϋ-
πόθεση βαθιά γνώση της τεχνικής 
αυτής, σωστή εκπαίδευση και όχι 
επιπόλαιες επιλογές, ξεπερνώντας 
τα όρια που η γνώση και η εμπειρία 
θέτει στον κάθε χειρουργό.

Στο Σεμινάριο συμμετείχε επί-
σης ο καθηγητής κ. Arnold Olthoff 
(ΩΡΛ Πανεπιστημιακή Κλινική 
Goettingen), που μας δίδαξε πώς 
αποκαθίσταται η φωνή στους ασθε-
νείς που έχουν υποβληθεί σε μερι-
κή Laser λαρυγγεκτομή και σε άλ-
λες παθήσεις του λάρυγγα.

Η σύγχρονη ΩΡΛ ενημέρω-
ση συγχαίρει τον διευθυντή της 
ΩΡΛ Κλινικής και οργανωτή του 
Σεμιναρίου κ. Δημ. Πανταζή και 
τους συνεργάτες του για την ά-
ψογη διοργάνωση του Σεμιναρίου 

αλλά και όλους όσους με την ε-
νεργό συμμετοχή τους προσέ-
δωσαν υψηλότατο επίπεδο στο 
Σεμινάριο. Συντελεστής της επιτυ-
χίας του Σεμιναρίου ήταν και η ά-
ριστη οργάνωση από την πλευρά 
του «Thema team», του γραφείου 
που έχει αναλάβει άλλωστε όλα 
αυτά τα Σεμινάρια. Το Σεμινάριο 
παρακολούθησε πλήθος συναδέλ-
φων από όλη την Ελλάδα (εγγρα-
φές: 240). 

Ευχόμαστε και προτρέπουμε τον 
κ. Πανταζή να συνεχίσει και με επό-
μενα Σεμινάρια στο μέλλον!

3ο Σεμινάριο ΩΡΛ Laser με διεθνή συμμετοχή
ΩΡΛ Κλινική του Θριάσιου Νοσοκομείου Ελευσίνας

Εικόνα 1. O 
διευθυντής της 
ΩΡΛ Κλινικής 
του Θριάσιου 
Νοσοκομείου 
και Πρόεδρο της 
Οργανωτικής 
Επιτροπής του 

Σεμιναρίου, κ. Δημ. Πανταζής.

Ε ικόνα  2 .  O 
καθηγητής  κ . 
Wolfgang Steiner 
(Goettingen Γερ
μανίας).

Εικόνα 3. Ο καθηγητής 
Wolfgang Steiner, η Ζέφη 
Πανταζή, ο Δημήτρης 
Πανταζής και ο Καθηγητής 
Olthoff A.

Εικόνα 5. Στιγμιότυπο 
από τη συνάντηση των 
συνέδρων Β. Παυλιδέλη, 
Ε. Γκόλα, Δ. Γκέλη και Ε. 
Γκέλη.

Εικόνα 4. Διαλογική συζή
τηση των συνέδρων στο 
σεμινάριο.

Εικόνα 6. Στιγμιότυπο 
με τους καθηγητές Β. 
Δανιηλίδη, Ε. Βαρλετζίδη 
και Ε. Φερεκύδη.


