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Σύγχρονη Ωτορινολαρυγγολογική Ενημέρωση

22-24 Ιουνίου 2007

Στις 22-24 Ιουνίου 2007, ο Διευθυντής της 
ΩΡΛ Κλινικής του Π.Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» 
οργάνωσε το 2ο Σεμινάριο ΩΡΛ - Laser με 

διεθνή συμμετοχή. Το Σεμινάριο έλαβε χώρα στο 
Club Hotel Loutraki και είχε ως θέμα τη χειρουρ-
γική με ακτίνες Laser στο λάρυγγα. Η θεματολογία 
του σεμιναρίου αφορούσε στο λάρυγγα και στην 
παθολογία του. Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η 
παρουσίαση και η ανάπτυξη σύγχρονων τεχνικών 
Laser στην αντιμετώπιση ποικιλίας παθήσεων 
που αφορούν στο λάρυγγα, από τη ρομποτική 
Laser μικροχειρουργική στην αντιμετώπιση των 
καλοήθων παθήσεων, έως την αντιμετώπιση του 
καρκίνου του λάρυγγα. 

Παρουσιάστηκαν οι σύγχρονες τεχνικές πα-
ρέμβασης σε λειτουργικές παθήσεις του λάρυγ-
γα, όπως χρήση της αλλαντικής τοξίνης κ.λπ. Η 
ανάπτυξη των θεμάτων έγινε μέσα από διαλέ-
ξεις και οπτικοακουστική μετάδοση χειρουργικών 
επεμβάσεων. Οι τελευταίες ήταν κατά το δυνατόν 
αντιπροσωπευτικές για την κάθε 
κατηγορία παθήσεων. Επίσης, 
πραγματοποιήθηκαν στρογγυ-
λές τράπεζες ενδιαφερόντων θε-
μάτων. Στο σεμινάριο συμμετεί-
χαν διακεκριμένοι προσκεκλημέ-
νοι, όπως οι Καθηγητές W. Steiner, 
R. Laskawi, A. Martin, A. Olthoff, 
M. Silvestrini. Oμολογουμένως, 
ο καθηγητής Steiner αλλά και ο 
Δημήτρης Πανταζής επέδειξαν 
πόσο πολύτιμη είναι για τους 
ασθενείς η γνώση και η ανάπτυ-
ξη δεξιοτεχνιών στην αντιμετώπι-
ση των κακοήθων και καλοήθων 
καταστάσεων του λάρυγγα. 

Είναι άδικο να γίνονται ακό-
μη στις μέρες μας άσκοπες εκτε-
ταμένες επεμβάσεις στο λάρυγ-
γα, που επηρεάζουν αρνητικά 
την ποιότητα της ζωής των ασθε-
νών με τις κλασσικές χειρουργι-

κές τεχνικές, τη στιγμή κατά την οποία μπορεί οι 
ίδιοι ασθενείς να θεραπευτούν ασφαλώς με τη βο-
ήθεια Laser, γρήγορα, με ελάχιστο αριθμό ημερών 
νοσηλείας και, το σπουδαιότερο, χωρίς να υπο-
στούν τις επιθετικότατες επεμβάσεις στο λάρυγγα 
του παρελθόντος.

Το συμπέρασμα του σεμιναρίου είναι ότι επιβάλ-
λεται η άμεση μετεκπαίδευση των διευθυντών ΩΡΛ 
κλινικών στη χρήση του Laser και ο εφοδιασμός των 
νοσοκομείων με τις κατάλληλες συσκευές Laser.  Η 
Σύγχρονη ΩΡΛ Ενημέρωση συγχαίρει τόσο τον ορ-
γανωτή του σεμιναρίου Δημήτρη Πανταζή και τους 
συνεργάτες του για την άψογη διεκπεραίωση του 
σεμιναρίου, όσο και τους λοιπούς Έλληνες ομιλητές, 
οι οποίοι με την ενεργητική συμμετοχή τους προσέ-
δωσαν υψηλότατο επίπεδο στο σεμινάριο. 

Με τη σειρά του προγράμματος, έδωσαν διαλέξεις 
οι ακόλουθοι συνάδελφοι: Α. Καλίτσης, Γ. Εξαρχάκος, 
Η. Κοκκέβη, Α. Οικονόμου, Α. Πούλιου, Γ. Λιάπη, 

Ν. Πρίντζα, Γ. Αδαμόπουλος, 
Ε. Λεντάρη, Ε. Χελιδόνης, Δ. 
Λεφαντζής, Γ. Παπάζογλου, Ε. 
Χατζημανώλης, Ζ. Αμανάκης, 
Ζ. Πάππας, Δ. Κουρούσης, 
Ι. Γιωτάκης, Κ. Προίκας. Στο 
Σεμινάριο συμμετείχαν 200 
Ωτορινολαρυγγολόγοι με τις 
οικογένειές τους. 

Το περιβάλλον και οι χώ-
ροι του Ξενοδοχείου στο 
οποίο πραγματοποιήθηκε το 
Σεμινάριο αποδείχτηκαν άκρως 
λειτουργικοί, δίδοντας και τη 
δυνατότητα δημιουργίας έκ-
θεσης ιατρικών μηχανημάτων 
και προϊόντων. Συντελεστής 
της επιτυχίας του Σεμιναρίου 
υπήρξε η εταιρεία “Thema” με 
την αποτελεσματική και ευκίνη-
τη γραμματειακή υποστήριξή 
της, υπό την ηγεσία της.

Eικόνα 3. Tο βιβλίο των SteinerWerner 
μοιράζεται δωρεάν από την εταιρεία 
Stortz.

Εικόνα 1. Δημήτριος Παντα
ζής.

Εικόνα 2. Wolfgang Stei
ner.
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