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Σύγχρονη Ωτορινολαρυγγολογική Ενημέρωση

 4 Σημείωμα σύνταξης

 6 Παγκόσμια ΩΡΛ νέα

   Τo επίχρισμα της γλώσσας, η κακοσμία του  
στόματος, οι διαταραχές της γεύσης:  
Παλαιότερες και νεότερες θεραπευτικές επιλογές 
μέσω του ξέστρου της γλώσσας

  H σχέση της ανοσολογίας με τη ρινοκολπίτιδα

   Θεραπεία της σπασμωδικής δυσφωνίας  
με ομοιοπαθητική

   Η ασφάλεια των ενδορρινικών κορτικοστεροειδών 
στην οξεία ρινοκολπίτιδα

  PAF και αλλεργική ρινίτιδα

   Kακόηθες παραγαγγλίωμα προκληθέν από νέα  
μετάλαξη της βλαστικής σειράς του D-γονιδίου  
της σουκκινικής δεϋδρογενάσης:  
Αναφορά μίας περιπτώσεως

   Τρέχουσες Οδηγίες που αφορούν στη διάγνωση 
και αντιμετώπιση των ρινοκολπιτίδων

13   Η ασφαλής αντιμετώπιση της  
ξηρότητας του ρινικού βλεννογόνου 
τους χειμερινούς μήνες

14   Οι ευεργετικές δράσεις του κόκκινου 
κρασιού και της ρεσβερατρόλης  
στον οργανισμό, στις εμβοές  
και στη βαρηκοΐα

15   Έρευνα σε παιδιά της σχολικής  
και προσχολικής ηλικίας στην νήσο 
Αστυπάλαια της Δωδεκάνησου  
για εκκριτική ωτίτιδα

18   Eιδήσεις και νέα από τον 
Ιατροφαρμακευτικό Χώρο

Στην Ελλάδα και διεθνώς οι Έλληνες ΩΡΛ εκπροσωπούνται από την Πανελλήνια 
Εταιρεία ΩΡΛ Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου. Στην εταιρεία αυτή συμμετέχουν 

ΩΡΛ από κάθε νομό της Ελλάδος.

Υπάρχει επίσης άλλη μια επιστημονική ΩΡΛ Εταιρεία, η Ελληνική Εταιρεία ΩΡΛ 
Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου με μεγάλη ιστορία, αλλά με λειτουργικότητα τέτοια, 
που δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες, τις οποίες εξυπηρετεί η «Πανελλήνια».

Οι Δημόσιες υπηρεσίες και διεθνείς οργανισμοί βρίσκονται σε σύγχυση ως προς το 
σε ποιον να απευθυνθούν, όταν χρειάζεται να συζητηθούν θέματα που άπτονται τόσο 
της ΩΡΛ ειδικότητας, όσο και των ΩΡΛ συμφερόντων.

Ο Πρόεδρος και το ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας είναι καλοπροαίρετοι και πιστεύω να 
καταλαβαίνουν ότι η ονομασία «Ελληνική» σηματοδοτεί, στους μη ΩΡΛ, υποψίες ότι 
οι ΩΡΛ είναι διχασμένοι. Αυτό φυσικά δε συμβαίνει και εμείς οι ΩΡΛ το γνωρίζουμε, 
γιατί το αισθανόμαστε.

Πιστεύω ότι η «Ελληνική» Εταιρεία, αν αλλάξει ονομασία, θα βοηθήσει σημαντικά 
στη λειτουργικότητα της Ωτορινολαρυγγολογικής επικοινωνίας και προβολής της 
ειδικότητας.

Φυσικά, η αλλαγή του ονόματός της απαιτεί λήψη αποφάσεων αλλαγής καταστατικού 
και άλλες χρονοβόρες διαδικασίες. Όμως η αλλαγή πρέπει να γίνει και μάλιστα το 
συντομότερο δυνατόν.




