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ΣΗΜεΙωΜα ΣΥνταξΗΣ

Αγαπητοί μου συνάδελφοι ΩΡΛ,

Μ ε μεγάλη μου χαρά επικοινωνώ μαζί σας μέσα από 
το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας. Βεβαίως 
μερικοί θα αναρωτιέστε κι άλλη περιοδική έκδοση 

με ΩρΛ απόχρωση; Δεν μας φτάνουν τα τόσα περιοδικά και 
έντυπα που εκδίδονται στην Ελλάδα, τα οποία μάλιστα είναι 
και επίσημα όργανα επιστημονικών ΩρΛ εταιρειών; Μήπως 
μας φορτώνει ο φίλος μας ο γκέλης με άχρηστη χαρτούρα που 
σίγουρα θα καταλήξει στον κάλαθο των αχρήστων; Μήπως 
σπαταλάται χρόνος και χρήμα άσκοπα; Μήπως ο γκέλης το 
κάνει για να προβληθεί; Ή σε τι αποσκοπεί ο γκέλης και μας 
στέλνει πάλι πληροφορίες; 

Η παρούσα έκδοση δεν είναι τίποτε άλλο παρά μόνο η θετική 
ανταπόκριση στην πρόσκληση που μου έκανε ο εκδότης ιατρός 
Ηλίας Καυκάς, του οποίου την εκδοτική δραστηριότητα στον ια
τρικό χώρο την παρακολουθώ τα τελευταία 20 χρόνια. 

Το παρόν έντυπο δεν θέλει και δεν μπορεί να αντικαταστήσει 
τα ΩΡΛ έντυπα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα και τα οποία προ
βάλλουν το επιστημονικό γίγνεσθαι της χώρας μας. 

Τα ελληνικά ΩΡΛ περιοδικά καλύπτουν τις ανάγκες προβολής 
των Ελλήνων ερευνητών, μελετητών και συγγραφέων και ίσως δεν 
χρειάζονται άλλα…

Στην παρούσα έκδοση σας προσφέρονται μόνο οι σημαντικές 
πληροφορίες από την έρευνα και τη μελέτη της Παγκόσμιας ΩΡΛ 
δραστηριότητας που θα αφορά οποιαδήποτε ΩΡΛ κατευθυντή
ρια οδηγία καταγράφεται σε διαφορετικές χώρες του πλανήτη, 
οποιοδήποτε νέο φάρμακο βρίσκει εφαρμογή στους ΩΡΛ ασθε
νείς, οι προτεινόμενες νέες θεραπείες για νέα ή παλαιά ΩΡΛ προ
βλήματα και όλες οι τεχνολογικές εξελίξεις, οι νέες εφευρέσεις, συ
σκευές, μηχανήματα κ.λπ. 

Βεβαίως, επειδή ανήκω στην εποχή του ΕΜΕΙΣ και όσο το δυνα
τό λιγότερο του ΕΓΩ, η παρούσα έκδοση θα φιλοξενεί πληροφορί
ες που θα καταθέτει στην έκδοση οποιοσδήποτε από τους 1.400 
ΩΡΛ της χώρας μας, αφού κοινός στόχος μας είναι η βελτίωση και 
διευκόλυνση του καθημερινού μας ΩΡΛ λειτουργήματος. 

Οποιοσδήποτε ΩΡΛ μπορεί να προβάλει οτιδήποτε έχει σχέση 
με τα παραπάνω ενδιαφέροντα του εντύπου ή να σχολιάσει οτι
δήποτε αναγράφεται στο έντυπο, αφού τελικά θα έχουν όλοι επι
στημονικό όφελος. Οποιοσδήποτε μπορεί να θέσει ερωτήματα της 
ΩΡΛ καθημερινότητας και εμείς θα βρούμε τον πλέον αρμόδιο να 
του απαντήσει ασφαλώς.

Η παρούσα έκδοση θα προσπαθήσει να γίνει ένα ευέλικτο μέσο 
ανταλλαγής απόψεων των ΩΡΛ όλων των βαθμιδών υγείας, πράγ
μα που θα ενισχύσει τη συναδελφική κατανόηση και αλληλοσυ
μπαράσταση σε οποιαδήποτε επαγγελματική δυσκολία ή δυσχέ
ρεια. Εξάλλου, βλέποντας το πρώτο φύλλο θα δεχτώ κάθε πρότα
ση βελτίωσης του εντύπου με στόχο να γίνει αποτελεσματικότερο, 
να διαβάζεται γρήγορα και να αποτελεί πηγή έμπνευσης για κα
λύτερη ΩΡΛ δράση. 

Εντιμότατα, 
Δρ Δημήτριος ν. γκέλης
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 4	 Σημείωμα σύνταξης

	 	
	 6 Παγκόσμια ΩΡΛ νέα

	 	 Διαφορική διάγνωση χρόνιου βήχα 

  Αιφνίδιος θάνατος μετά από μείζονες επεμβάσεις 
  κεφαλής και τραχήλου

  Δυσλειτουργία των φωνητικών χορδών: 
  αιτιολογίες και θεραπεία

  Μέτρηση της ανοσοσφαιρίνης ΙgG κατά του ιού 
  της ιλαράς ως ορολογική διάγνωση 
  της ωτοσκληρυντικής βαρηκοΐας

 8 Οι κατευθυντήριες οδηγίες αντιμετώπισης 
  της παραρρινοκολπίτιδας των ACAAI/AAAAI 
  κατεβάζουν τους τόνους 
  στη χρήση αντιβιοτικών

 9 Διεθνής προβολή Ελλήνων
  Ωτορινολαρυγγολογων στο medlIne

	 	 Θεραπεία παιδιών με οξεία κολπίτιδα με 15 mg/kg 
  έναντι 30 mg/kg λορακαρμπέφης δύο φορές 
  την ημέρα

 9 Αγγειοοίδημα τραχηλοπροσωπικής χώρας 
  μετά από λήψη αναστολέων 
  του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης

 12 Η σύγχρονη ρινοπλαστική

 17 Η χρήση σύνθετου μοσχεύματος 
  στην αντιμετώπιση καρκινώματος 
  του ρινικού πτερυγίου

 18 Ανασκόπηση σεμιναρίου εκσκαφής 
  κροταφικού οστού με εξομοιωτή Voxel-man

 20 Η κακοσμία του στόματος

26 Λεξικό Φωνιατρικής, Φωνητικής 
  & Λογοθεραπευτικής

 
28 Λεξικό laser 
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