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 4 Σημείωμα σύνταξης

 6  Καταδυτική Ωτορινολαρυγγολογία -  
Ωτορινολαρυγγολογικά προβλήματα  
ατόμων που κάνουν καταδύσεις©

   Βαροκολπίτιδα (Barosinusitis)  
βαροτραύμα κατά την κάθοδο  
(φάση συμπίεσης)

  Βαροτραύμα του έσω ωτός

   Θεραπεία του καταδυτικού 
βαροτραύματος

   Καταδυτικά προβλήματα,  
που εκδηλώνονται σε σταθερή  
υπερβαρική κατάσταση

    Πρόληψη του καταδυτικού  
βαροτραύματος

    Σύνδρομο ανάστροφου αυτιού  
(reversed-ear syndrome) ή  
βαροτραύμα του έξω ακουστικού  
πόρου

   Ωτοβαροτραύμα της ανάδυσης  
του δύτη (φάση αποσυμπίεσης) 
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Ακουστικών Βαρηκοΐας

Για τη διάγνωση και τη θεραπεία του ροχαλητού είναι υπεύθυνοι πλέον, 
κυρίως οι ωτορινολαρυγγολόγοι

Με μεγάλη συμμετοχή και ενθουσιασμό έγινε στην Καλαμάτα το 
11ο Μεταπτυχιακό Σεμινάριο που οργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία ΩΡΛ 
Αλλεργίας, Ανοσολογίας και Ρογχοπαθειών (Ε.Ε.ΩΡΛ Α.Α.Ρ.) σε συνεργα-
σία με την ΩΡΛ Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας. Στο σεμι-
νάριο μετεκπαιδεύτηκαν οι συμμετέχοντες στις ενδοεπιδερμικές δοκιμα-

σίες νυγμού, την υπογλώσσια ανοσοθεραπεία των ατοπικών ΩΡΛ νόσων, τη βιντε-
οστροβοσκόπηση και κυμογραφία και στη σύγχρονη διάγνωση και αντιμετώπιση 
του Ροχαλητού. 

Στο σεμινάριο εκτός από ειδικευόμενους, και ειδικευμένους ωτορινολαρυγγολό-
γους συμμετείχαν ενεργά και με δημιουργικό τρόπο οι καθηγητές Π. Γκούμας και Δ. 
Κανδηλώρος, ο ομότιμος καθηγητής ΩΡΛ Ε. Φερεκύδης, καθώς και ο καθηγητής κ. 
Σ. Παπασπύρου, ο Πρόεδρος της Νέας Ελληνικής Ωτορινολαρυγγολογικής Εταιρείας 
Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου Δ. Πανταζής, ο Διευθυντής της ΩΡΛ Κλινικής 
Κώστας Αποστολόπουλος, ο καθηγητής ΩΡΛ Η. Καραπάντζος, ο Διευθυντής της ΩΡΛ 
κλινικής του νοσοκομείου ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ της Αθήνας Γ. Γεωργουλόπουλος, 
ο Διευθυντής της ΩΡΛ κλινικής του ΝΙΜΤΣ Δ. Κωνσταντόπουλος, ο αν. καθηγητής 
της Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γ. Δασκαλόπουλος, η λογοθε-
ραπεύτρια Μ. Ρουσσοχατζάκη. Την εναρκτήρια τελετή λάμπρυνε ο μαθηματικός Ε. 
Αργυρόπουλος  με τη διάλεξή του: «Οι γνώσεις των λεξαρίθμων για την επιστήμη της 
Ιατρικής» καθώς και το κλιμάκιο των λυρικών καλλιτεχνών της Λυρικής Σκηνής, στο 
οποίο συμμετείχαν ο τενόρος Γιάννης Χριστόπουλος, οι οποίοι τραγούδησαν ρεπερ-
τόριο υψηλών φωνητικών απαιτήσεων. Παρέστη επίσης και όλο το Δ.Σ, της Ε.Ε.ΩΡΛ 
Α.Α.Ρ . ήτοι ο Ευάγγελος Γκόλας (Αντιπρόεδρος), Α. Πάγκαλος (Γ. Γραμματέας), Γ. 
Κλούτσος (Ταμίας), Δ. Μπατζακάκης (Μέλος).

Σημαντικό νέο που διδαχτήκαμε στο 11ο Μεταπτυχιακό σεμινάριο από τον προ-
σκεκλημένο καθηγητή ΩΡΛ Wolfgang Pirsig ήταν ότι όλες οι χειρουργικές επεμβά-
σεις στο φάρυγγα που γίνονται για τη θεραπεία του ροχαλητού έχουν μόνο παροδι-
κά αποτελέσματα. Και σε πολλές περιπτώσεις συνοδεύονται από επιπλοκές των ανα-
τομικών περιοχών του φάρυγγα, που δεν αναστρέφονται. 

Απέδειξε ο καθηγητής Pirsig ότι οι υπνικές άπνοιες προκαλούνται συνεπεία σπα-
σμών που εκδηλώνονται σε 12 σημεία από την αρχή του ρινοφάρυγγα μέχρι τον 
λάρυγγα. Τούτο αποδείχτηκε με την εύκαμπτη υπνική ρινοφαρυγγοσκόπηση, που 
γίνεται ενόσω κοιμάται ο ασθενής, όπου καταγράφονται τα σημεία απόφραξης του 
αεραγωγού. Συνεπεία αυτής της τεκμηριωμένης πλέον ανακάλυψης οι ωτορινολαρυγ-

γολόγοι μπορούν με απλό μηχάνημα πε-
ριπατητικής υπνογραφίας να ξεκαθαρί-
σουν αν ο ασθενής πάσχει από άπνοι-
ες, και να τον κατευθύνουν να κάνει 
πολυυπνογραφία σε ΩΡΛ κλινική και ε-
κεί πλέον εξηγείται και εφαρμόζεται η 
CPAP, που είναι η μοναδική θεραπεία 
που αναχαιτίζει της άπνοιες και απο-
καθιστά την ομαλή λειτουργία του ύ-
πνου του ασθενούς. Βεβαίως ο εξω-
νυχιστικός ενδοσκοπικός έλεγχος των 
ασθενών με άπνοιες μπορεί να οδη-
γήσει και στην εκτέλεση χειρουργικών 
επεμβάσεων, όπως η αποκατάσταση 
της ανατομικής λειτουργικότητας της 
μύτης, η αφαίρεση υπερμεγέθων α-
μυγδαλών, κ.λπ. Στο 11ο Σεμινάρια 
αποδείχτηκε η ανάγκη της κατάργη-
σης του μονοπωλείου των πνευμο-
νολόγων στην αντιμετώπιση των α-
σθενών με παθολογικό ροχαλητό και 
υπνικές άπνοιες. 
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