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To περιοδικό ΩτορινολαρυγγολογIα ΧειρουργικH ΚεφαλHς & ΤραχHλου
αποτελεί το επίσημο έντυπο της Πανελλήνιας Εταιρείας Ωτορινολαρυγγολογίας - Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου. Έχει ως βασικό στόχο τη συνεχή
ενημέρωση των Ωτορινολαρυγγολόγων και των συναφών ιατρικών ειδικοτήτων
πάνω σε θέματα της ειδικότητας που απαιτεί ο 21ος αιώνας. Οι στήλες του περιοδικού είναι ανοικτές στους συναδέλφους για υποβολή άρθρων προς δημοσίευση, με την παρακάτω θεματολογία:
Εditorial, Letters to the Editor, κλινικές μελέτες, ερευνητικές μελέτες, ενημερωτικά
άρθρα, βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις (reviews), ενδιαφέρουσες περιπτώσεις (case
reports), βραχείες δημοσιεύσεις (short articles), βιβλιογραφικές ενημερώσεις, Quiz,
ενημερώσεις σχετικά με το Ιnternet, βιβλιοπαρουσιάσεις (book reviews).
Για αποστολή άρθρων ή άλλων επιστημονικών θεμάτων απευθυνθείτε στην
ηλεκτρονική διεύθυνση dassimak@cc.uoi.gr ή dassimac@uhi.gr υπόψην Καθηγητή κ. Ασημακόπουλου ή Αν. Καθηγητή κ. Ψηφίδη στο apsifidi@auth.gr.
Εναλλακτικά μπορείτε να αποστείλετε φάκελο στη διεύθυνση της Εταιρείας:
Βελεστίνου 11 Αμπελόκηποι, 115 23 Αθήνα Τηλ./Fax: 210 6435141

Εditorial
Επιστημονικές εκδηλώσεις
14o Πανελλήνιo Συνέδριο
Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής
Κεφαλής & Τραχήλου

Α

γαπητοί συνάδελφοι,
Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά, που
αισίως φθάνουμε στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας
– Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου,
την κορυφαία επιστημονική εκδήλωση
της ειδικότητάς μας.
Όπως είναι γνωστό το συνέδριό μας,
που γίνεται κάθε δύο χρόνια, εφέτος θα γίνει στις 15 - 18 Νοεμβρίου 2007, στην αγαπημένη πόλη όλων
μας, την φιλόξενη και όμορφη πρωτεύουσα της βoρείoυ Ελλάδος την Θεσσαλονίκη.
Είναι γεγονός, πως σε όλα τα συνέδριά μας, πέρα από το
επιστημονικό πρόγραμμα, το οποίο αναπτύσσεται από Έλληνες και ξένους επιστήμονες, μεγάλη σημασία έχει η συνάντηση και η ανάπτυξη φιλικών επιστημονικών σχέσεων, ανάμεσα σε παλιούς, νέους και ξένους συναδέλφους από το διεθνή
επιστημονικό χώρο.
Πιστεύω πως και σ’ αυτό το συνέδριο, όπως και στα προηγούμενα άλλωστε, η συμμετοχή σας θα είναι καθολική και ενεργή από όποια θέση κι αν βρίσκεστε, είτε του ομιλητή, είτε του
ακροατή. Άλλωστε ο σωστός και ενημερωμένος ακροατής με
τις εύστοχες ερωτήσεις του, καθώς και τις όποιες παρατηρήσεις του, μεγιστοποιεί και δίνει άλλη διάσταση και ιδιαιτερότητα σε κάθε ομιλία και πιστεύω ακράδαντα ότι αυτό αποτελεί
το μεγάλο πλεονέκτημα της άμεσης παρουσίασης των θέσεων
και των απόψεων κάθε Έλληνα Ωτορινολαρυγγολόγου.
Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε επίσης, ότι κατά τη διάρκεια
του συνεδρίου θα γίνει η γενική συνέλευση της Εταιρείας μας,
με θέματα την τροποποίηση του καταστατικού, τον απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και την εκλογή του νέου.
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Θα ήταν παράληψή μου να μην αναφερθώ ταυτόχρονα, στην
«επιστημονική αίγλη» του 3rd International Conference on Innovative
Approaches for Hearing Imlant, που έγινε με επιτυχία στις 2-5 Σεπτεμβρίου 2007 στη Θεσσαλονίκη, υπό την προεδρία του αξιολογότατου συναδέλφου κ. Τρύφωνα Κυρατσίδη. Του αξίζουν διπλά συγχαρητήρια: τόσο για την παραγωγή και μετάδοση της
γνώσης πάνω στο σημαντικό πεδίο των «κοχλιακών εμφυτευμάτων», όσο και για την προβολή της ειδικότητάς μας στον διεθνή
επιστημονικό χώρο.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες σ’ όλους όσους συνέβαλαν και συμβάλλουν στην οργάνωση της κορυφαίας αυτής επιστημονικής εκδήλωσης, σε όλα
μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου
της Εταιρείας μας, όπως και στο προσωπικό του γραφείου FREI
και να ευχηθώ σε όλους μας καλή αντάμωση το Νοέμβριο στη
Θεσσαλονίκη.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Καθηγητής Δημήτριος Ασημακόπουλος M.D.
Πρόεδρος
Πανελλήνιας Εταιρείας
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