
Σ το Πανελλήνιο Σεμινάριο ΩΡΛ που έγινε 
στα Γιάννενα στις 10-12 Νοεμβρίου, από την 
Πανελλήνια Εταιρεία ΩΡΛ Χειρουργικής και 
Τραχήλου, μοιράστηκε δωρεάν, γενναιόδωρα, 

σε όλους τους συμμετέχοντες στο Σεμινάριο, η πρώτη έκδοση 
του βιβλίου του κ. Δ. Ασημακοπούλου, Γαστροοισοφαγική 
Παλινδρόμηση και Ωτορινολαρυγγολογικά Προβλήματα.

Το βιβλίο υπήρξε έκπληξη, διότι μέχρι την ημερομηνία 
του Σεμιναρίου ο κ. Ασημακόπουλος θεωρείτο ένας χαμη-
λών τόνων καθηγητής μιας επαρχιακής Ιατρικής Σχολής 
της πιο φτωχής περιοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. 
Ασημακόπουλος μου ήταν γνωστός για την αποφυγή της 
προβολής των προϊόντων της δημιουργικής του νόησης, χω-
ρίς ποτέ να προκαλεί με πράξεις που διαταράσσουν τα ήσυ-
χα νερά της Ελληνικής ΩΡΛ. Το βιβλίο που κυκλοφόρησε 
και μας το μοίρασε τιμητικά ο κ. Ασημακόπουλος πρόδωσε 
το χρυσωρυχείο που κρύβει αυτός ο απλός Έλλην ΩΡΛ με 
την υψηλού βαθμού συναισθηματική νοημοσύνη. 
Το βιβλίο του Δημήτριου Ασημακοπούλου είναι μεθοδικά 
γραμμένο με βιβλιογραφικές τεκμηριώσεις, που μπορεί όχι 
μόνο να μυήσει οποιοδήποτε αναγνώστη, γιατρό, ανεξαρ-
τήτως ειδικότητας στο πως θα πρέπει να αντιμετωπίσει το 
πρόβλημα της ΓΟΠ, αλλά και να εκπαιδεύσει ουσιαστικά 
τους ΩΡΛ, ώστε με υπευθυνότητα να διαγιγνώσκουν και να 
θεραπεύουν τη ΓΟΠ, είτε μόνοι είτε με τη συνεργασία του 
γαστρεντερολόγου ή του γενικού χειρουργού. 

Το βιβλίο είναι γραμμένο από άνθρωπο που κατέχει κα-
λά το θέμα και τούτο φαίνεται από τα ένθετα παράθυρα σε 
κάθε σελίδα, που αποτελούν το απόσταγμα του περιεχο-
μένου της σελίδας. 
Πιστεύω ότι το βιβλίο θα αποτελέσει πολύτιμο όπλο του 
κάθε ειδικευόμενου και ειδικευμένου ΩΡΛ, ο οποίος με 
γνώση πλέον θα διευρύνει τις διαγνωστικές και θεραπευ-
τικές του δυνατότητες. 

Συστήνω ανεπιφύλακτα τον εφοδιασμό του βιβλίου για 
όσους δεν είχαν την τύχη να το παραλάβουν και πιστεύω 
ότι η ζήτηση του βιβλίου θα είναι τόσο μεγάλη που θα υπο-
χρεωθεί ο συγγραφέας σε σύντομη επανέκδοση.

Δημήτριος Ν. Γκέλης
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Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση 
και ωτορινολαρυγγολογικά προβλήματα

Υπό Δημητρίου Ασημακόπουλου
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Σύγχρονη Ωτορινολαρυγγολογική Ενημέρωση

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις PRESS το βιβλίο-
έγχρωμος άτλας, «HIV λοίμωξη/AIDS, οι βλάβες 

του στόματος». Συγγραφέας του βιβλίου είναι η ανα-
πληρώτρια καθηγήτρια της Στοματολογίας κ. Ουρανία 
Νικολάτου-Γαλίτη. Το βιβλίο-έγχρωμος άτλας αποτε-
λείται από 156 σελίδες μεγάλου σχήματος με 156 έγ-
χρωμες εικόνες. Πρόκειται για πρωτοποριακό βιβλίο, 
αφού λεπτομερώς μπορεί να βρει κανείς, να κατανοή-
σει και να μάθει τις στοματικές εκδηλώσεις του AIDS. 

Στο βιβλίο επιδεικνύεται, τόσο περιγραφικά όσο και απεικονιστικά η σπουδαιότητα 
της αναγνώρισης και της θεραπευτικής αντιμετώπισης των στοματικών εκδηλώσε-
ων στη HIV λοίμωξη/AIDS.H αναγνώριση των βλαβών του στοματικού βλεννογό-
νου σε ασθενείς με AIDS είναι πολύ σημαντική, διότι είναι πολύ συχνές (40-90%), 
αποτελούν πρώιμες και ίσως τις πρώτες κλινικές εκδηλώσεις της λοίμωξης, υπο-
δηλώνουν εξέλιξη της HIV λοίμωξης σε πλήρες AIDS, είναι δυνητικά σημεία έναρ-
ξης αντιρετροϊκής αγωγής ή εμβολίων και υποδηλώνουν την εμφάνιση σοβαρής 
ευκαιριακής λοίμωξης. Οι στοματικές βλάβες ασθενών με AIDS είναι κλινικοί δεί-
κτες επιτυχούς αντιρετροϊκής αγωγής, χρησιμοποιούνται σε συστήματα σταδιοποί-
ησης και ταξινόμησης, ενώ επηρεάζουν δυσμενώς την ποιότητα ζωής των HIV ορο-
θετικών ασθενών. Ο ΩΡΛ είναι ο γιατρός, μεταξύ των γιατρών των λοιπών ειδικο-
τήτων, ο οποίος κατ’ εξοχήν εξετάζει το στοματοφάρυγγα, οφείλει να υποψιάζεται 
την παρουσία HIV λοίμωξης, αν ανεύρει ύποπτες για τη λοίμωξη αυτή, στοματικές 

αλλοιώσεις. Οι γνώσεις που παρέχονται στο βιβλίο της καθηγήτριας κ. Νικολάτου-
Γαλίτη με τις άφθονες και πολύτιμες φωτογραφίες του αποτελούν όπλο στη διάγνω-
ση της νόσου. Η κ. Νικολάτου-Γαλίτη είναι άξια συγχαρητηρίων για το βιβλίο της, 
στο οποίο με τον πλέον συνοπτικό, αλλά ακριβή και γλαφυρό τρόπο, περιγράφε-
ται το AIDS και οι στοματικές εκδηλώσεις του. Σημειωτέον ότι το βιβλίο μοιράστη-
κε δωρεάν στους ΩΡΛ κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου Ωτορινολαρυγγολογίας που 
έγινε στα Ιωάννινα στις 10-12 Νοεμβρίου. Όσοι ΩΡΛ έλαβαν γενναιόδωρα το βιβλίο 
εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς την κ. Νικολάτου-Γαλίτη, η οποία άνοιξε μια 
ευρεία λεωφόρο επικοινωνίας των ΩΡΛ και των οδοντιάτρων για το καλό των ασθε-
νών τους. Όσοι επιθυμούν να λάβουν το βιβλίο δωρεάν μπορούν να το παραλάβουν 
από την κ. Νικολάτου-Γαλίτη, τηλ. επικοινωνίας: 210 7461185.

Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης
Ωτορινολαρυγγολόγος

Πρόεδρος	της	Ελληνικής	Εταιρείας	ΩΡΛ	Αλλεργίας,
Ανοσολογίας	και	Ρογχοπαθειών
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