
�

ΣημεΙωμα ΣΥνταξηΣ

Π ΕΡΙ Ε χΟ Μ ΕΝ Α

	 4	 Σημείωμα σύνταξης

	 6	 Παγκόσμια ΩΡΛ νέα

	 	 Η	αντίληψη	της	μουσικής	

	 	 μέσω	του	κοχλιακού	εμφυτεύματος
	 	

	 	 Το	αποτέλεσμα	της	αδενοαμυγδαλεκτομής	

	 	 σε	παιδιά	που	υποφέρουν	

	 	 από	σύνδρομο	υπνικής	άπνοιας	(OSAS):	

	 	 H	άποψη	Negev

 8 Το αντινικοτινικό εμβόλιο

	 	 Ο	νέος	τρόπος	προσέγγισης	της	διακοπής	

	 	 του	καπνίσματος

	 9	 Επείγουσα Ωτορινολαρυγγολογία

  Ξένα	σώματα	στη	μύτη,	στο	λάρυγγα	

	 	 και	το	τραχειοβρογχικό	δένδρο,	

	 	 στον	υποφάρυγγα	και	τον	οισοφάγο	

	 	 Απόψεις	και	θέσεις	του	2006		

	 	 Μέρος	Α΄

	12	 Διεθνής προβολή ελλήνων ωτορινολαρυγγολόγων 

  στο medline

  Συγκριτική	μελέτη	της	μυριγγοτομής	

	 	 με	λέιζερ	και	ραδιοσυχνότητα	σε	κονίκλους:	

	 	 Η	αποτελεσματικότητα	της	μιτομυκίνης	C		

	13	 Τα μυστικά της διακοπής του καπνίσματος 

  από Ωτoρινολαρυγγολόγο 

  Α'	Μέρος	

	17	 Ακουστικά βαρηκοΐας

  Ψηφιακά	-	Αναλογικά

	20	 Λεξικό Φωνιατρικής, Φωνητικής &

  Λογοθεραπευτικής

	21	 ΛΕΞΙΚΟ LASER 

  Aγγλοελληνικό - Ελληνοαγγλικό

Η Σύγχρονη ΩΡΛ Ενημέρωση σας πληροφορεί για την 
απόφαση του ΚΕΣΥ της 11-5-2006, Αριθμ. Αποφ. 5 της 
202ης Ολομ./18-4-2006.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Αθήνα 11.5.2006
Αριθμ. Απόφ. 5 της 202ης

Ολομ./18.4.2006

ΑΠΟΦΑΣΗ
«Αίτημα περί αναμόρφωσης της υπ’ αριθμ. 17 απόφασης

της 167ης / 31.5.2001 Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ
«Καθορισμός του αριθμού εκτέλεσης των RAST tests και των 

δερματικών δοκιμασιών δια νυγμού»

Η Ολομέλεια του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας στην 202η Συνεδρίασή 
της στις 18.4.06, έχουσα υπόψη: 

α) την υπ’ αριθμ. 17 απόφαση της 167ης/31.5.2001 Ολομέλειας του 
ΚΕ.Σ.Υ. σύμφωνα με την οποία καθορίστηκε ο αριθμός εκτέλεσης των 
“RAST tests” και των «δερματικών δοκιμασιών δια νυγμού»

β) το υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ7α/Δ.Υ./ 5.4.2005 Υπηρεσιακό Σημείωμα της 
Δ/νσης Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΥΥΚΑ με το οποίο διαβι-
βάζεται προς γνωμοδότηση στο ΚΕ.Σ.Υ. η από 17.3.2005 αίτηση του κ. 
Θεοδόση Αύγουστου, ιατρού ΩΡΛ, διατυπώνοντας αίτημα περί αναμόρ-
φωσης της υπ’ αριθμ. 17 απόφασης της 167ης/31.5.2001 Ολομέλειας 
του ΚΕ.Σ.Υ., για τους λόγους που επικαλείται στην αίτησή του

γ) τα με ημερομηνία 19.7.2005 και 18.10.2005 έγγραφα της 
Εκτελεστικής Επιτροπής με τα οποία ζητήθηκαν οι απόψεις ειδικών ει-
σηγητών

δ) τα με ημερομηνία 9.9.2005, 30.11.2005, 17.12.2005 και 17.4.2006 
γνωμοδοτικά έγγραφα ειδικών εισηγητών και

ε) την εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής
αποφάσισε την τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 17 

απόφασης της 167ης/31.5.2001 Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ. «Καθορισμός 
του αριθμού εκτέλεσης των “RASΤ tests” και των «δερματικών δοκιμα-
σιών δια νυγμού», η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα, ως εξής:

*Η παράγραφος (1) παραμένει ως έχει.
*Στην παράγραφο (2) η πρόταση «σε είκοσι (20) αλλεργιογόνα (τροφικά ή 

εισπνεόμενα) ετησίως ανά ασθενή» τροποποιείται και γίνεται «σε τριάντα (30) 
αλλεργιογόνα (τροφικά ή εισπνεόμενα) ετησίως ανά ασθενή» και

*Συμπληρώνεται η ανωτέρω απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ. με την ακόλουθη πα-
ράγραφο:

«3) Οι ιατροί όλων των ειδικοτήτων δύνανται να παραγγέλουν σε 
αντίστοιχα εργαστήρια την διενέργεια αλλεργικών tests, σύμφωνα με 
την επιστημονική τους γνώση, για διαγνωστικούς σκοπούς.»

Κοινοποίηση:
1) Γραφείο Υπουργού Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης κ. Δημ. 

Αβραμόπουλου
2) Γραφείο Υφυπουργού Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης κ. Α. 

Γιαννόπουλου
3) Γραφείο Γεν. Γραμματέα Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης κ. Αριστ. 

Καλογερόπουλου
Αποδέκτης προς ενέργεια:
Δ/νση Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Α΄

Για το ΚΕ.Σ.Υ.
Ο Πρόεδρος Κυριάκος Στριγγάρης

ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΑΝ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟΜΟΣ ΙΙ  •  ΤΕΥχΟΣ ΙΙΙ
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Σύγχρονη Ωτορινολαρυγγολογική Ενημέρωση




