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Σύγχρονη Ωτορινολαρυγγολογική Ενημέρωση

ΣημεΙωμα ΣΥνταξηΣ

One man show

Μπράβο Πρόεδρε

Σ τις 10-12 Νοεμβρίου του 2006 έγινε στα Γιάννενα το 17ο 

Σεμινάριο Ωτορινολαρυγγολογίας, από την Πανελλήνια Εταιρεία 

Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, 

υπό την Προεδρία του καθηγητή κ. Δημητρίου Ασημακόπουλου. Κανείς 

δεν μπόρεσε να πιστέψει ότι αυτό ήταν ένα Σεμινάριο. Αυτό ήταν 

Εθνικό ΩΡΛ Συνέδριο! Πάνω από 600 ΩΡΛ και μη ΩΡΛ προσήλθαν 

να συμμετάσχουν ενεργά και να παρακολουθήσουν όχι μόνο τους 

Έλληνες ΩΡΛ, αλλά και τους Γάλλους επίλεκτους συναδέλφους που 

εκλήθησαν να συμμετάσχουν στο σεμινάριο από τον κ. Ασημακόπουλο. 

Αποδείχτηκε ότι το Πανελλήνιο συνέδριο του 2005, στο οποίο είχε 

προσκληθεί να συμμετάσχει ο Καθηγητής J-P Bebear τον έκανε να 

καταλάβει ότι οι Έλληνες ΩΡΛ έχουν πολύ ανεβασμένο επίπεδο και 

ότι μέσα στα πλαίσια της γενναιόδωρης φιλοξενίας μας θα μπορούσε 

να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο συνεργασίας των ΩΡΛ των δύο χωρών. 

Ο J-P Bebear με τους Γάλλους συνεργάτες του προσκλήθηκαν αυτή 

τη φορά από τον κ. Ασημακόπουλο και επέδειξαν την κατάπληξή τους 

τόσο για την άρτια οργάνωση όσο και για την αυθόρμητη εγκαρδιό-

τητα που επέδειξαν οι Γάλλοι και οι Έλληνες ΩΡΛ κατά τη διάρκεια του 

Σεμιναρίου. Το όφελος από αυτή τη Γαλλο-ελληνική επικοινωνία είναι ότι 

εδόθησαν υποτροφίες σε Έλληνες ειδικευόμενους να παρακολουθήσουν 

σε Γαλλικές ΩΡΛ Κλινικές τις εργασίες τους και να εκπαιδευτούν ή να 

μετεκπαιδευτούν σε μεγάλες Πανεπιστημιακές Κλινικές της Γαλλίας. Γι’ 

αυτό όποιος επιθυμεί να μεταβεί στη Γαλλία να παρακολουθήσει εξει-

δικευμένα προγράμματα ΩΡΛ εκπαίδευσης, δεν έχει παρά να αποταθεί 

στον καθηγητή κ. Ασημακόπουλο και αυτός θα του ανοίξει το δρόμο. 

Για μένα η οργανωτική ικανότητα, το πάθος, ο ενθουσιασμός και η 

πίστη του Δημήτρη Ασημακοπούλου για την επιτυχία του Σεμιναρίου 

με εξέπληξε. Η δεξιοτεχνική διπλωματικότητά του με την απεριόριστη 

δυνατότητά του στη χρήση της Γαλλικής γλώσσας τον έκαναν άριστο 

εκπρόσωπό μας ή μάλλον πρεσβευτή της Ελληνικής ΩΡΛ στη Γαλλία. Ο 

κ. Ασημακόπουλος μας έπεισε ότι δεν είναι ένας απλός καθηγητής που 

παίζει με συμβατικά όπλα, διδάσκοντας απλώς τους φοιτητές και τους 

ειδικευόμενους. Ο κ. Ασημακόπουλος μας έδειξε ότι έχει γενικότερα 

ηγετικά προσόντα και ευρωπαϊκή κουλτούρα, αφού η προσωπικότητά 

του σαγήνευσε τους Γάλλους και τους Έλληνες, οι οποίοι δεν μπορούσαν 

να διανοηθούν, πριν από το Σεμινάριο, ότι θα χτιζόταν μια τόσο γερή 

γέφυρα φιλίας, επιστημονικής συνεργασίας και κατανόησης μεταξύ 

των δύο αδελφών πλέον λαών. Τόσον ο κ. Ασημακόπουλος όσο και ο 

J-P Bebear μας έπεισαν ότι μπορούν να φτιάξουν πάρα πολλά για τους 

νεότερους συναδέλφους και την ΩΡΛ γενικότερα.

Μπράβο και συγχαρητήρια για όσα κάνατε για μας κατά τη διάρκεια 

του Σεμιναρίου στα Γιάννενα κ. Ασημακόπουλε. Περιμένουμε νέες 

εκπλήξεις στο Επόμενο Σεμινάριο, τόσο από τον κ. Ασημακόπουλο όσο 

και από τα επίλεκτα μέλη της Πανελλήνιας ΩΡΛ Εταιρείας Χειρουργικής 

Κεφαλής και Τραχήλου.

Δημήτριος Ν. Γκέλης
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4	 	 Σημείωμα	Σύνταξης

6	 	 17o	Mετεκπαιδευτικό	Σεμινάριο	
	 	 Ωτορινολαρυγγολογίας
	 	 Association	Franco-Hellénique	
	 	 d’	Otorhinolaryngologie	-	Γαλλο-Ελληνική	
	 	 Ωτορινολαρυγγολογική	Ένωση

8	 	 Παγκόσμια	ΩΡΛ	νέα
	 	 Αυχενικές	επιπλοκές	μετά	από	επεμβάσεις	ρουτίνας
	 	 αμυγδαλεκτομής	και	αδενοτομής

	 	 Cervical	complications	following	routine
	 	 tonsillectomy	and	adenoidectomy	

	 	 Σιελόρροια

	 	 Drooling

10		 Είναι	ασφαλές	το	βρωμιούχο	ροκουρόνιο
	 	 (Εsmeron)	σε	ΩΡΛ	χειρουργικούς	ασθενείς;	

12		 Τα	μυστικά	της	διακοπής	του	καπνίσματος	
	 	 από	Ωτoρινολαρυγγολόγο	(Β'	μέρος)

16		 Λεξικό	Φωνιατρικής,	Φωνητικής	
	 	 &	Λογοθεραπευτικής

17		 Βιβλιοπαρουσίαση
	 	 Γαστροοισοφαγική	παλινδρόμηση	και	
	 	 ωτορινολαρυγγολογικά	προβλήματα

	 	 Δημήτριος	Ασημακόπουλος

18		 Βιβλιοπαρουσίαση
	 	 HIV	λοίμωξη/AIDS

	 	 Οι	βλάβες	του	στόματος

	 	 Ουρανία	Νικολάτου-Γαλίτη
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