ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ Δ. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ
ΟΜΙΛΙΕΣ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
▪ Συμμετοχή σε ανακοίνωση στο Παγκόσμιο Χειρουργικό Συνέδριο του Μαΐου 1995 με θέμα: ‘Πειραματικά
επαγόμενη οξεία παγκρεατίτιδα. Μοντέλα για Χειρουργική έρευνα’.
▪ Συμμετοχή σε ανακοινώσεις στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής με θέματα:
‘Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή σε καρκίνο παχέως εντέρου’ και ‘Ανοσολογική απάντηση στη
Λαπαροσκοπική Χειρουργική’.
▪ Ομιλία στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Νοσηλευτικής, που πραγματοποιήθηκε στις 12-14
Νοεμβρίου 2003 στη Νοσηλευτική Σχολή Αθηνών, ως εκπρόσωπος του ΚΕΕΛ, με θέμα: ‘Επιδημιολογική
Επιτήρηση κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων’.
▪ Ομιλίες με θέμα: ‘Προετοιμασία των Συστημάτων Επιδημιολογικής Επιτήρησης ενόψει της διοργάνωσης
των Ολυμπιακών Αγώνων’ στα Νοσοκομεία ‘Ευαγγελισμός’ και ‘Ασκληπιείο Βούλας’ τον Σεπτέμβριο
2003.
▪ Ομιλίες με θέμα: ‘Προετοιμασία των Συστημάτων Επιδημιολογικής Επιτήρησης ενόψει της διοργάνωσης
των Ολυμπιακών Αγώνων’ στα εξής Νοσοκομεία:
✓ Άγιος Παύλος’ Θεσσαλονίκης στις 26/11/2003, και
✓ ‘ΑΧΕΠΑ’ Θεσσαλονίκης στις 27/11/2003.
▪ Ομιλίες ,ως εκπρόσωπος του ΚΕΕΛ, με θέμα: ‘Προετοιμασία των Συστημάτων Επιδημιολογικής
Επιτήρησης, καθώς και την προετοιμασία των Νοσοκομείων για την πρόληψη Βιολογικών, Χημικών και
Ραδιολογικών κινδύνων, ενόψει της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004’, στα εξής
Νοσοκομεία:
✓ ‘Ευαγγελισμός΄, και ειδικότερα στην Δ’ Παθολογική κλινική στις 30/4/04, στην Γ’ Παθολογική στις
4/5/04, στην Ε’ Παθολογική στις 7/5/04 και στην Α’ Παθολογική στις 12/5/04,
✓ Περιφερειακό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο ‘Άγιος Σάββας’ στις 25/5/04,
✓ ‘Ασκληπιείο Βούλας’ στις 3/6/04,
✓ ‘Αμαλία Φλέμινγκ’ στις 16/6/04,
✓ ‘Λαϊκό’ Νοσοκομείο Αθηνών στις 22/6/04 και στις 5-6/7/04 σε ειδική διημερίδα που διοργανώθηκε
από την ΕΝΛ του Νοσοκομείου, και

✓ Ιδιωτικό Θεραπευτήριο ‘ΥΓΕΙΑ’ στις 25/6/04.
Συμμετοχή, με το ίδιο αντικείμενο ομιλίας, στην εκπαίδευση των εθελοντών Ιατρικών Υπηρεσιών του
Οργανισμού ‘ΑΘΗΝΑ 2004’ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τις Κυριακές 6/6/2004 και 27/6/2004.
▪ Συμμετοχή στο «13ου Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας-Χειρουργικής Κεφαλής και
Τραχήλου», που πραγματοποιήθηκε στις 10-13 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental
στην Αθήνα, στις εξής ανακοινώσεις:
✓ Αναβολοτομή μικρής θυρίδας-γιατί?,
✓ Συγγενές χολοστεάτωμα-παρουσίαση περιστατικού,
✓ Προγνωστική αξία των προκλητών δυναμικών εγκεφαλικού στελέχους σε παθήσεις του
Κεντρικού Νευρικού Συστήματος,
✓ Χειρουργική αντιμετώπιση των επιπλοκών της Χρόνιας Μέσης Ωτίτιδας,
✓ Η εμπειρία μας στην χειρουργική αντιμετώπιση των σοβαρών ρινορραγιών (απολίνωση
σφηνουπερωίου αρτηρίας),
✓ Χειρουργική αντιμετώπιση αμφοτερόπλευρης παράλυσης λάρυγγα με LASER CO2,
✓ Αμυγδαλεκτομή με την κλασική μέθοδο σε σύγκριση με τη χρήση LASER CO2 και
μαχαιριδίου υπερήχων,
✓ Διεγχειρητικοί χειρισμοί κατά τις ενδοσκοπικές επεμβάσεις λάρυγγα,
✓ Αναβολοτομή μικρής θυρίδας- Ιστοπαθολογική μελέτη,
✓ Διαρρινικές διασφηνοειδικές υποφυσεκτομές-εμπειρία της κλινικής μας,
✓ Χειρουργική αφαίρεση θηλωμάτων λάρυγγα,
✓ Χειρουργική εκτεταμένων παραγαγγλιωμάτων μέσου ωτός,
✓ Όγκοι υπόφυσης-διαρρινική διασφηνοειδική χειρουργική αφαίρεση. Η συμβολή του
κλινικού Ωτορινολαρυγγολόγου, και
✓ Ευμεγέθη αισθησιονευροβλάστωμα-παρουσίαση περιστατικού.
▪

Συμμετοχή στο «14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας- Χειρουργικής Κεφαλής και
Τραχήλου», που έλαβε χώρα στις 15-18 Νοεμβρίου 2007 στη Θεσσαλονίκη, στις εξής ανακοινώσεις:
✓ Χειρουργική πολυπόδων με χρήση XPS (SHAVER),
✓ Αποκακατάσταση της φωνής μετά από ολική λαρυγγεκτομή με τοποθέτηση βαλβίδας
ομιλίας,
✓ Αποκατάσταση της φωνής μετά από ολική λαρυγγεκτομή με εκμάθηση οισοφάγειου
ομιλίας,

✓ Συντηρητική και χειρουργική αντιμετώπιση της Νόσου του Meniere,
✓ Διασφηνοειδική Υποφυσεκτομή,
✓ Οστεοπλαστική μετωπιαίου κόλπου,
✓ Μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις παραρρινίων κόλπων,
✓ ¾ Μερική λαρυγγεκτομή με LASER CO2 για προχωρημένου σταδίου καρκίνο λάρυγγος,
✓ Φωνοχειρουργική- Νεότερα δεδομένα για καλοήθεις παθήσεις λάρυγγος, LASER ή COLD
INSTRUMENTS?, και
✓ Θυρεοπλαστική κατά MONTGOMERY.
▪

Συμμετοχή στο «3ο Συνέδριο για τις εξελίξεις στην Ωτορινολαρυγγολογία. Παθήσεις Ωτός – Ρινός –
Λάρυγγα – Ίλιγγος – Διαταραχές της Ισορροπίας. Νεότερα Δεδομένα» της ΩΡΛ Κλινικής του
Πανεπιστημίου Αθηνών, που έλαβε χώρα στις 11-12 Απριλίου 2008 στο ξενοδοχείο Divani Caravel,
Αθηνών, στις εξής αναρτημένες ανακοινώσεις (poster):
▪ Ενδοσκοπική χειρουργική αφαίρεση ευμεγέθους αισθησιονευροβλαστώματος .
Παρουσίαση περιστατικού.
▪ Διαρρινική διασφηνοειδική χειρουργική αφαίρεση όγκων υπόφυσης. Η κλινική εμπειρία μας.

▪ Συμμετοχή στο “RHINO DAYS 2009 on Nasal Obstruction and Balloon Sinuplasty”, που έλαβε χώρα
στις 15-17 Ιανουαρίου 2009 στο Marburg, Γερμανία, στις εξής αναρτημένες ανακοινώσεις (poster):
▪ Severe epistaxis-transantral ligation of internal maxillary artery and branches,
▪ Smoothing of the nose hump during rhinoplasty,
▪ Greek nose-State of the Art, and
▪ Turbinate reduction with the assistance of sub mucosal ultracision.
▪ Σεμινάριο με θέμα "Endoscopic Course for Paranasal Sinus and Skull Base Surgery" στην
Πανεπιστημιακή ΩΡΛ κλινική της Βέρνης (University of Bern),Ελβετία από 6-8 Σεπτεμβρίου 2012,
▪ Σεμινάριο με θέμα'13th Copenhagen-Nottingham Ear, Nose and Throat Dissection Course' στην
Πανεπιστημιακή ΩΡΛ κλινική της Κοπεγχάγης από 16-20 Ιουνίου 2014 (University of Copenhagen),
▪ Σεμινάριο με θέμα 'Course on Surgery of the Laryngotracheal junction in Children and Adults' στην
Πανεπιστημιακή ΩΡΛ κλινική της Στουτγάρδης (University of Stuttgart) από 25-27 Φεβρουαρίου 2015.

