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Σύγχρονη Ωτορινολαρυγγολογική Ενημέρωση

Διακρίνεται ο Πρόεδρος του Συνεδρίου, Ωτορινολαρυγγολόγος 
Τρίφων Κυρατζίδης (Βέροια) με 37 από τους 100 συνέδρους που έλα-
βαν μέρος στο συνέδριο. 

Στο συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι 30 χωρών. Οι ομιλητές προ-
έβαλαν όλες τις σύγχρονες εξελίξεις που αφορούν τα κοχλιακά εμφυ-
τεύματα. Διατυπώθηκε η άποψη ότι είναι επιτακτική η ανάγκη της εκ-
παίδευσης, όσο το δυνατόν περισσοτέρων ωτορινολαρυγγολόγων 
στην τοποθέτηση κοχλιακών εμφυτευμάτων, διότι στο εγγύς μέλλον θα 
υπάρξει μεγάλη ανάγκη τοποθέτησης κοχλιακών εμφυτευμάτων, αφού 
έχει υπεραπλουστευθεί η τεχνική της τοποθέτησής τους και υπάρχει 
μεγάλος αριθμός ατόμων που είναι υποψήφιοι να τοποθετήσουν κο-
χλιακό εμφύτευμα. Την Πανελλήνια Εταιρεία Ωτορινολαρυγγολογίας 
Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου εκπροσώπησε ο Πρόεδρος, κα-
θηγητής Δημήτριος Ασημακόπουλος. Παραβρέθηκαν, μεταξύ των άλ-
λων, και ο καθηγητής Εμμανουήλ Χελιδόνης και Ελευθέριος Φερεκύδης, 
οι οποίοι είναι από τους πρώτους που δίδαξαν την τοποθέτηση κοχλια-
κών εμφυτευμάτων στην Ελλάδα.

Ο συνάδελφος Τρίφων Κυρατζίδης αποδείχτηκε ότι είναι διεθνής 
αυθεντία στην τοποθέτηση κοχλιακών εμφυτευμάτων, αφού 
την τεχνική του την ακολουθούν όλοι οι εμφυτευματολόγοι 

διεθνώς. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η φανερή ομολογία ξένων 
καθηγητών και διαπρεπών ωτολόγων ότι υπήρξαν μαθητές του 
Τρίφωνα Κυρατζίδη. 

Στις ζωντανές αναμεταδόσεις εγχειρήσεων που έγιναν στην αρχή του 
συνεδρίου φάνηκε η απλότητα, η ασφάλεια, η ευκολία στην εκμάθηση 
και την εκτέλεσης της τεχνικής του Τρίφωνα Κυρατζίδη, ο οποίος απέ-
σπασε τα συγχαρητήρια όλων των Ελληνων και ξένων που συμμετείχαν 
στο Συνέδριο. Ο Τρίφων Κυρατζίδης απέδειξε ότι, όταν κάποιος ΩΡΛ έχει 
πίστη, ενθουσιασμό, αποφασιστικότητα, βασική ευφυΐα, εργατικότητα 
και πείσμα, μπορεί να πετύχει τα μέγιστα. Ο Τρίφων Κυρατζίδης αποδεί-
χτηκε περίτρανα ένας από τους ουσιαστικούς πρεσβευτές της Ελληνικής 
Ωτορινολαρυγγολογίας σε όλο το διεθνές ιατρικό στερέωμα. Συγχαρητήρια, 
λοιπόν, για την επιτυχία σου φίλε μου, Τρίφωνα Κυρατζίδη. Οι νεώτεροι 
ωτορινολαρυγγολόγοι περιμένουν πολλά από σένα, που θα τους βοηθή-
σουν να σε φτάσουν κι αν μπορούν να σε ξεπεράσουν.
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