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Σύγχρονη Ωτορινολαρυγγολογική Ενημέρωση

ΣημεΙωμα ΣΥνταξηΣ

π ε ρ ι ε χ Ο μ ε ν α
Άτλας χειρουργικής κεφαλής και τραχήλου

Οι εκδόσεις «ΚΩΣΤΑΝΤΑΡΑΣ» έκα ναν το μεγάλο άλμα και εξέ δωσαν στα 
ελληνικά την 4η έκδοση του «Ευαγγελίου» της Χειρουργικής Κεφαλής 
και Τραχήλου των Loré και Medina, που κυκλοφόρησε στα αγγλικά το 

2005. Η μετάφραση ανατέθηκε στους επίλεκτους Έλληνες Ωτορινολαρυγγολόγους 
Χρηστίδη Κ., Λουβερδή Δ., Λεφαντζή Δ., Τριάντο Σ., Βλάχου Σ. Οι εν λόγω συ-
νάδελφοι αποτελούν λαμπρά στελέχη της ΩΡΛ Κλινικής του Νοσοκομείου του 
Ερυθρού Σταυρού των Αθηνών. Ο Άτλας του Loré υπήρξε ο πιστός σύντροφος και 
η πυξίδα χειρουργικής πλοήγησης και ασφάλειας όλων των ωτορινολαρυγγολό-
γων των τελευταίων 45 ετών. Η πρώτη έκδοση έγινε το 1962 στα αγγλικά, ενώ η 
πρόσφατη 4η έκδοση είναι αυτή που μεταφράστηκε θαυμάσια και στα ελληνικά. 
Η 4η έκδοση του Άτλαντα των Loré και Medina είναι τελείως αναθεωρημένη και 
διευρυμένη. Περιλαμβάνει τις πρόσφατα επινοηθείσες χειρουργικές τεχνικές και 
τις τρέχουσες εξελίξεις της χειρουργικής της κεφαλής και του τραχήλου. Ο Άτλας 
εκδόθηκε στα ελληνικά σε 2 τόμους που περιέχουν 24 κεφάλαια και περισσότερες 
από 1.400 λεπτομερείς έγχρωμες εικόνες, νέα κεφάλαια μικροαγγειακής χειρουρ-
γικής, χειρουργικής της βάσης του κρανίου και της ενδοσκοπικής χειρουργικής. 
Στον Άτλαντα περιλαμβάνεται καθετί που αφορά στη χειρουργική της κεφαλής 
και του τραχήλου, από την αντιμετώπιση όλων των χρόνιων χειρουργικών παθή-
σεων μέχρι και όλες τις επείγουσες καταστάσεις, τις διαγνωστικές ενδοσκοπήσεις 
και οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση για οποιαδήποτε κατάσταση αντιμε-
τωπίζει καθημερινά ο Ωτορινολαρυγγολόγος και Χειρουργός της Κεφαλής και 
του Τραχήλου. Κατά τη γνώμη μου ο Άτλας των Loré και Medina θα αποτελέσει 
σημαντικό εργαλείο βελτίωσης των παλαιοτέρων ΩΡΛ χειρουργών κεφαλής και 
τραχήλου και πολύτιμο σύντροφο όσων αρχίζουν να εκπαιδεύονται σ’ αυτή τη 
θαυμάσια ιατρική ειδικότητα. Η μετάφραση έγινε με πολύ προσεγμένο τρόπο, 
ευλάβεια προς το αγγλικό κείμενο και χωρίς λάθη που να παρερμηνεύουν το νό-
ημα των συγγραφέων. Η μετάφραση απέδωσε τη γλαφυρότητα και τη σαφήνεια 
των συγγραφέων. Όποιος χρησιμοποιεί των Άτλαντα αναπόφευκτα θα βελτιώσει 
την αποτελεσματικότητά του, θα αποφύγει λάθη που ούτε καν είχε φανταστεί 
ότι θα έκανε, θα προλάβει άσκοπες επιπλοκές και θα δίνει θεραπευτικές λύσεις 
που στο παρελθόν κανείς δεν σκεφτόταν ότι μπορεί να υπάρχουν. Θερμότατα 
συγχαρητήρια στην τόλμη του εκδότη που ανέλαβε την παρουσίαση του έργου 
στα ελληνικά και για τη σωστή επιλογή των εμπειρότατων ΩΡΛ που έκαναν την 
άκρως προσεγμένη μετάφραση. Συγχαρητήρια και στους μεταφραστές συναδέλ-
φους μου, οι οποίοι κοπίασαν πολύ, αλλά οι κόποι τους απέδωσαν ένα υπέροχο 
σύγγραμμα που κοσμεί πλέον και την ελληνική βιβλιογραφία.
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 4 Σημείωμα σύνταξης

 6 Παγκόσμια ΩΡΛ νέα

   Η σκοπιμότητα της ιστολογικής εξέτασης σε 
επεμβάσεις αμυγδαλεκτομής και αδενοτο-
μής

  Νοοτροπίες και αντιλήψεις των γονέων για  
  την  παιδιατρική αποφρακτική υπνική    
  άπνοια και την αδενοειδεκτομή

  Απεικονιστικές μέθοδοι στη διάγνωση και  
  στον χειρισμό της παραρρινοκολπίτιδας στα  
  παιδιά

  Μαγνητικοί τομογράφοι και η πρόθεση ανα- 
  βολοτομής

  Ευρήματα της αξονικής τομογραφίας σε  
  ημικρανιακούς ασθενείς με «Κολπική   
  Κεφαλαλγία»

  Τραχειοστομία: Κλινική ανασκόπηση και  
  οδηγίες

  Σύνδρομο Lemierre: Απολογισμός και δύο  
  περιστατικά

  Η επίπτωση της παρουσίας του ιού των αν- 
  θρωπίνων κονδυλωμάτων στο χολοστεά- 
  τωμα

   Τα ενδορρινικά κορτικοστεροειδή περιορί-
ζουν τα οφθαλμικά συμπτώματα που σχετί-
ζονται με την αλλεργική ρινίτιδα

   Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα 
και η μετεγχειρητική αιμορραγία μετά από 
αδενο-αμυγδαλεκτομή σε παιδιατρικούς α-
σθενείς

     Οι βιταμίνες Ε και C στη θεραπεία της ιδιοπα-
θούς αιφνίδιας νευραισθητήριας βαρηκοΐας

   Χημικοί μεσολαβητές και κυτταροκίνες στην 
αλλεργική και την ιογενή ρινίτιδα

 16  8ο Πανελλήνιο Ρινολογικό Σεμινάριο

 16  Βιβλιοκρισία

 16  12ο Πρακτικό Σεμινάριο 
Χειρουργικών Εκτομών Κεφαλής και 
Τραχήλου
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