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Η χειρoυργική της βάσης τoυ κρανίoυ έχει 
επεκταθεί δραματικά τις τελευταίες δύo δεκα-
ετίες, κυρίως χάρη στα νέα τεχνoλoγικά επι-
τεύγματα.

Διεγχειρητικά πιλoτικά (navigation) συστή-
ματα, oι μαγνητικές τρισδιάστατες απεικoνίσεις 
και η στερεoτακτική ακτινoθεραπεία (Gamma 
knife) είναι ισχυρά εργαλεία πoυ επιτρέπoυν 
πιo επιθετική χειρoυργική στρατηγική, με αυ-
ξημένη ακρίβεια και ασφάλεια. 

Αυτό είναι βασικό για τoν εγκέφαλo και για 

τις εγκεφαλικές συζυγίες, πoυ είναι στoιχεία 
εκτεθειμένα στη Xειρoυργική της βάσης τoυ 
κρανίoυ.

Εκτεταμένη ανατoμική έρευνα, καθώς και 
πoλλά σεμινάρια και συνέδρια έχoυν βoηθή-
σει στην κατανόηση της περίπλoκης ανατoμι-
κής των νεύρων, των αγγείων και των oστών 
της βάσης τoυ κρανίoυ. Αυτά δημιoύργησαν 
νέες χειρoυργικές πρoσπελάσεις και βελτίω-
ση των παλιών.

Η εξέλιξη της επεμβατικής Ακτινoλoγίας και 
oι εμβoλισμoί βoηθoύν στην αντιμετώπιση αγ-
γειακών παθήσεων ή όγκων με πλoύσια αγγεί-
ωση και επιτρέπoυν στo Χειρoυργό να είναι 
πιo ριζικός στην πρoσπέλασή τoυς.

Η συνεργασία Νευρoχειρoυργών, Ωτoρινo-
λαρυγγoλόγων και Πλαστικών Χειρoυργών έχει 
απoδειχθεί o πιo καθoριστικός παράγoντας για 
επιτυχή απoτελέσματα.

O κ. Φιλίππου περιγράφει απλά τις τεχνικές 

προσπέλασης στον πρόσθιο, μέσο και οπίσθιο 
κρανιακό βόθρο που σχετίζονται με την ΩΡΛ 
ειδικότητα. Ταξινόμησε τους χειρουργικούς 
χρόνους ταυτόχρονα με τις εικόνες, για ευκο-
λία του αναγνώστη. 

Είναι το δεύτερο σύγγραμα που παρουσι-
άζει μετά το εγχειρίδιο που αφορούσε στην 
ενδοσκοπική χειρουργική των παραρρινίων 
κόλπων.

Θερμά συγχαρητήρια στo Ματθαίo Φιλίππoυ 
για τo χρησιμότατo βιβλίo τoυ «Χειρoυργική 
βάσεως κρανίoυ». Πρόκειται για ένα βιβλίo 
156 πoλύτιμων εικoνoγραφημένων σελίδων 
πoυ δεν πρέπει να απoυσιάζει από τη βιβλιoθή-
κη τoυ σύγχρoνoυ Ωτoρινoλαρυγγoλόγoυ. 
O Ματθαίoς Β. Φιλίππoυ είναι Αναπληρωτής 
Διευθυντής ΩΡΛ Κλινικής στo νoσoκoμείo της 
Αθήνας «Η Παμμακάριστoς». 

Δρ. Δημήτριoς Ν. Γκέλης

«Χειρoυργική βάσεως κρανίoυ»

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Εκδόσεις Καυκάς
Τηλ.: 210 6777590
Tιμή: 20€

του Δρ. Ματθαίoυ Φιλίππoυ

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Εκδόσεις Καυκάς
Τηλ.: 210 6777590
Tιμή: 60€

Εξωγενής δερματίτις - Δερματίτις εξ επαφής
Κωνσταντίνος Χ. Μπασιούκας

Επίκουρος Καθηγητής Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται ένα από τα πιο σημαντικά γνωστικά αντικείμενα στο χώρο της διαρκώς εξελισσόμενης 
Δερματολογίας. Ο συγγραφέας παραθέτει διεξοδικά τις βασικές αλλά και τις πλέον σύγχρονες απόψεις από εκτεταμένη 
διεθνή βιβλιογραφία, καθώς και την προσωπική του εμπειρία σε αυτό το πεδίο. Ακολουθώντας την κλασική δομή περι-
γραφής των διαφόρων μορφών της εξωγενούς δερματίτιδας (επιδημιολογία, αιτιοπαθογένεια, κλινική εικόνα, διάγνωση, 
διαφορική διάγνωση, αντιμετώπιση) και συμπληρώνοντας το κείμενο με 318 εικόνες και επιπλέον 7 σχέδια και πίνακες, 
προσφέρει στον αναγνώστη μια πλούσια πηγή άντλησης γνώσης σε αυτό το αντικείμενο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην 
περιγραφή των δερματικών δοκιμασιών (patch tests και άλλων) με τις οποίες τεκμηριώνεται η διάγνωση των δερματιτί-
δων εξ επαφής, καθώς και στα φύλλα οδηγιών των αλλεργιογόνων της στάνταρ Ευρωπαϊκής σειράς (handouts), τα οποία 
είναι πολύ χρήσιμα για τους ασθενείς αλλά και τους γιατρούς. Σκοπός αυτού του πονήματος είναι αφενός να δώσει τη 

θεωρητική βάση αυτών των παθήσεων στους Δερματολόγους, τους Αλλεργιολόγους, τους Ιατρούς Εργασίας, τους Γενικούς Ιατρούς, τους Παιδιάτρους 
τους ιατρούς των άλλων συναφών ειδικοτήτων ως και τους φοιτητές και αφετέρου να ωθήσει τους πλέον ειδικούς από αυτούς να εφαρμόσουν τις με-
θόδους των δερματικών δοκιμασιών, σε πρακτικό αλλά και ερευνητικό επίπεδο, για την επίλυση καθημερινών διαφοροδιαγνωστικών προβλημάτων, με 
στόχο την καλύτερη ποιότητα ζωής των πασχόντων αλλά και την εξύψωση γενικότερα της Δερματολογίας σε τοπικό και σε διεθνές επίπεδο.



Kυκλοφόρησε 
από τις εκδόσεις 
«Λόγος» το δεύτε-
ρο τρυφερό βιβλι-
αράκι της Μαρίας 
Ρουσοχατζάκη 
(Λογοθεραπεύ-
τρια, Ηράκλειο 
Κρήτης) «Ο κόρα-
κας και η αλεπού 
- με λίγα λόγια». 
Είναι διασκευή 
του γνωστού μύ-

θου του Αισώπου. Είχε προηγηθεί η δι-
ασκευή της Κοκκινοσκουφίτσας από την 
ίδια σειρά. 

Το παραμύθι δεν αφορά απλά στην 
τέρψη του παιδιού. Αρχικά αφορά στο 
να του δώσει το πρώτο κατάλληλο γλωσ-
σικό υλικό, ώστε να μάθει τη μεθοδο-
λογία τού να λέει ιστοριούλες. Η εικο-
νογράφηση είναι ιδιαίτερα προσεγμέ-
νη και χαριτωμένη, δοσμένη με μεράκι 
από την εικαστικό Άννα Χιλετζάκη. Στο 
τέλος του δεύτερου αυτού βιβλίου της 
σειράς, υπάρχει ένθετο με πολλές πλη-
ροφορίες – οδηγίες για τους γονείς και 
τους εκπαιδευτικούς, που αφορούν στη 
χρήση και λειτουργία του παραμυθι-
ού. «Ο κόρακας και η αλεπού – με λί-
γα λόγια» αφορά παιδιά μικρής ηλικί-
ας 2–4,5 ετών. 

Συχνά σ’ αυτήν την ηλικία, τα παιδιά, 
ειδικά αν είναι ζωηρά, κινητικά και δρα-
στήρια, δεν κάθονται εύκολα να προσέ-
ξουν τη ροή ενός παραμυθιού. Σ’ αυτήν 
την έκδοση, δίνοντας ενδιαφέρουσα και 
συγχρόνως απλή εικόνα, εικόνα που ου-
σιαστικά επαναλαμβάνει την πρόταση 

που παρουσιάζεται ακουστικά στο παι-
δί, γίνεται προσπάθεια να συνδυαστούν 
δυο παράλληλα και ταυτόσημα ερεθί-
σματα: οπτικό και ακουστικό. 

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ολοκληρω-
μένων, απλών προτάσεων που βοηθά 
το μικρό παιδί στην πρόσληψη, στην 
αποκωδικοποίηση και στην αφομοίω-
ση της πληροφορίας, αλλά κατόπιν και 
στην αναπαραγωγή της. Έμφαση δίνε-
ται, στην περίπτωση παιδιών με ιδιαί-
τερες (εξαιτίας ποικίλων παραγόντων) 
δυσκολίες στην εξέλιξη του λόγου και 
της μάθησης. Παιδιά μεγαλύτερης ηλι-
κίας με τέτοιου τύπου προβλήματα, πι-
θανόν να έχουν ανάγκη από αφήγηση 
δοσμένη όπως προτείνει η συγγραφέ-
ας, αν και καταρχήν απευθύνεται σε 
παιδιά μικρότερης ηλικίας, που έχουν 
κανονική εξέλιξη.

Επίσης, το παραμύθι είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμο για την κατάκτηση της μεθοδο-
λογίας της γραφής τού «Σκέφτομαι και 
γράφω» στην Α΄ δημοτικού. Στο λευκό 
περιθώριο του κάθε σκίτσου, το παιδί 
μπορεί να προσθέσει σχέδια και κατό-
πιν να συμπληρώσει την αρχική πρότα-
ση, με άλλες ολοκληρωμένες προτάσεις, 
που θα συμπληρώνουν την αρχική, πε-
ριγράφοντας την διευρυμένη πλέον ει-
κόνα. Έτσι, τα παιδιά εμπλουτίζουν την 
αφήγηση, προφορική και γραπτή, δίνο-
ντας σταδιακά ένα πλουσιότερο αφη-
γηματικό εγχείρημα. 

Η Μαρία Ρουσοχατζάκη προγραμ-
ματίζει και άλλα βιβλία στην ίδια σει-
ρά, αλλά και διαφορετικό παιδαγω-
γικό υλικό, δοσμένο με πολλούς τρό-
πους. Οφείλουμε να συγχαρούμε την κ. 
Ρουσοχατζάκη για την πρωτότυπη εργα-
σία της που μπορεί να αποβεί πολύτιμη 
στη μαθησιακή εξέλιξη των παιδιών. 

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

της Μαρίας Ρουσοχατζάκη

Υπάρχει άραγε σχέση ανάμεσα στη 
«φωτιά του Αγίου Αντωνίου» και στη «νό-
σο του Μenière»; Ή μήπως ανάμεσα στο 
«χορό του Αγίου Βίτου» και στο «σύνδρο-
μο του νοσούντος κτιρίου»; Ή μήπως με 
την «εμφάνιση του Ποπάυ»; 

Με την πρώτη ματιά καμιά. Κι όμως και 
τα πέντε επωνύμια φέρονται στη βιβλιογρα-
φία να περιγράφουν συγκεκριμένες παθο-
λογικές καταστάσεις που μπορεί να συνα-
ντήσουμε στην άσκηση της ειδικότητας της Ωτορινολαρυγγολογίας. 
Και αυτά δεν είναι παρά πέντε μόνον από τα δεκάδες επωνύμια που 
χρησιμοποιούνται στη βιβλιογραφία για να περιγράψουν συμπτώμα-
τα, παθολογικά σημεία ή συνδυασμούς παθολογικών σημείων, συ-
γκεκριμένες νόσους ή παθολογικές οντότητες ή συνδυασμούς αυτών, 
ανατομικά μορφώματα, παθολογοανατομικά ή ιστολογικά ευρήματα, 
εργαστηριακές εξετάσεις, υλικά, χειρουργικές τεχνικές, χειρουργικά ερ-
γαλεία, εξεταστικούς χειρισμούς ή δοκιμασίες. Για να μην αναφερθού-
με στο γεγονός ότι πολλές φορές η ίδια παθολογική οντότητα αναφέ-
ρεται με διαφορετικό επωνύμιο σε διαφορετικά βιβλία, κάτι που αυξά-
νει τη σύγχυση. Ακόμη και το Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων 
στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ το 2000, έγινε αφορμή να προστεθεί ένα 
ακόμη σύνδρομο στην Ωτορινολαρυγγολογική ορολογία: το σύνδρο-
μο του Προέδρου (the President’s syndrome). 

O Ιωάννης Μπαρδάνης και ο Δημήτριος Μπατζακάκης κατάφε-
ραν και συγκέντρωσαν και ταξινόμησαν αλφαβητικά την πληθώρα 
των επωνυμίων που αναφέρονται στην Ωτορινολαρυγγολογική βι-
βλιογραφία, ελληνική και ξένη. Το έργο τους επίπονο, αλλά εντυπω-
σιακό. Οι συγγραφείς είναι άξιοι συγχαρητηρίων. Παρά το γεγονός 
ότι ο μεν Μπαρδάνης εργάζεται στην Ικαρία, ο δε Μπατζακάκης στη 
Λάρισα, κατάφεραν να συντονίσουν τις δυνάμεις τους και να μας 
παραδώσουν αυτό το έξυπνο βιβλίο. Υπάρχουν ακόμη ακούραστοι 
Ωτορινολαρυγγολόγοι που αφιερώνουν τον πολύτιμο ελεύθερο χρόνο 
τους δημιουργώντας και προσφέροντας στους συναδέλφους τους. 

Η Σύγχρονη ΩΡΛ Ενημέρωση συστήνει στους συναδέλφους να 
εφοδιαστούν το καινούργιο βιβλίο των Μπαρδάνη - Μπατζακάκη, 
διότι αποτελεί εργαλείο στην εργασία και τη μελέτη οποιασδήποτε 
ΩΡΛ βιβλιογραφίας. 

Δημήτριος Ν. Γκέλης

ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΣΤΗΝ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ

του Ιωάννη Μπαρδάνη 
και Δημήτριο Μπατζακάκη

Ο ΚΟΡΑΚΑΣ ΚΑΙ Η ΑΛΕΠΟΥ
ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ
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