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Τα προβλήματα της σύγχρονης Ιατρικής είναι πολλά. Οι γνώσεις που προστίθενται 
στην Ιατρική πάρα πολλές. Αν δεν κάνει ο γιατρός συνεχώς επαναλήψεις, 
ακόμη και βασικών γνώσεων Ιατρικής, σύντομα καταλαβαίνει ότι αρχίζει να μην 
καταλαβαίνει το τι του λένε όσοι διαβάζουν, επαναλαμβάνουν τις γνώσεις και 
τις ανανεώνουν μέσω του Ίντερνετ. Το κενό των γνώσεων μεγιστοποιείται όταν 
οι γνώσεις ανήκουν σε άλλη ή άλλες ειδικότητες, που όμως έχουν συνάφεια με 
την ειδικότητά μας. Έτσι, οι γιατροί όλων των ειδικοτήτων έχουν άγνοια για τις 
παθήσεις της ρινός, όπως και εμείς έχουμε άγνοια το τι γίνεται στο ουροποιητικό 
σύστημα ή άλλα συστήματα.

Το 9ο Θερινό Σεμινάριο της Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας με τίτλο «ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΩΝ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ», που έγινε στις 4-6 Σεπτεμβρίου 
στο kyllini Beach Resort, στην Κυλλήνη ήταν μια πολύτιμη εμπειρία, για όσους 
δεν είναι νευρολόγοι τουλάχιστον, διότι εξαίρετοι συνάδελφοι μας πρόσφεραν 
με εύληπτο τρόπο τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη θεραπευτική αντιμετώπιση 
των κεφαλαλγιών καθώς και τους τρόπους πρόληψής τους. 

Η Ωτορινολαρυγγολόγοι καθημερινά δέχονται ασθενείς, οι οποίοι αποδίδουν 
τις κεφαλαλγίες τους σε ιγμορίτιδα ή κάποια άλλη ΩΡΛ πάθηση. Οι 
ωτορινολαρυγγολόγοι οφείλουν να κάνουν διάγνωση και διαφορική διάγνωση του 
προβλήματος της κεφαλαλγίας. Αν διαπιστώσουν ότι η κεφαλαλγία δεν είναι ΩΡΛ 
αιτιολογίας οφείλουν να παραπέμψουν σε άλλον ειδικό, όπως π.χ. ο νευρολόγος 
ή ο νευροχειρουργός. Η τηλεφωνική επικοινωνία με τους συναδέλφους άλλων 
ειδικοτήτων είναι απαραίτητη για την επίλυση ενός προβλήματος που δεν το 
γνωρίζει κανείς σε βάθος ή δεν έχει εμπειρία.

Στο παρόν τεύχος της Σύγχρονης ΩΡΛ Ενημέρωσης, η Πρόεδρος του σεμιναρίου 
και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας κ. Κλημεντίνη Καραγεωργίου 
ευγενικά μας επέτρεψε να χρησιμοποιήσουμε το υλικό που 

συζητήθηκε στο σεμινάριο και συνοπτικά 
να μεταφέρουμε στους συναδέλφους 
Ωτορινολαρυγγολόγους τις πιο σύγχρονες 
γνώσεις και πληροφορίες που αφορούν τις 
κεφαλαλγίες.

Άποψή μας είναι ότι ο κάθε Ωτορι νο-
λαρυγγολόγος είναι απαραίτητο να γίνει 
μέλος αυτής της Εταιρείας, αφού μέσω 
αυτής και των δραστηριοτήτων της μπορεί να 
προσεγγίσει βαθύτερα και λεπτομερέστερα 
την παθοφυσιολογία, τη φαρμακολογία και 
τη θεραπευτική του πόνου στην περιοχή 
της κεφαλής και του τραχήλου.




