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Μεταφρασμένο στα Ελληνικά 
από τους Ωτορινολαρυγγολόγους Χειρουργούς Κεφαλής και Τραχήλου: 
Χρηστίδη Κ., Λουβερδή Δ., Λεφαντζή Δ., Τριάντο Σ., Βλάχου Σ.

Άτλας χειρουργικής κεφαλής και τραχήλου

Οι εκδόσεις «Κωσταντάρας» έκαναν το μεγάλο άλμα και εξέδωσαν στα ελληνικά 
την 4η έκδοση του «ευαγγελίου» της Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου 
των Loré και Medina, που κυκλοφόρησε στα Αγγλικά το 2005. Η μετάφραση 

ανατέθηκε στους επίλεκτους Έλληνες Ωτορινολαρυγγολόγους Χρηστίδη Κ., Λουβερδή 
Δ., Λεφαντζή Δ., Τριάντο Σ., Βλάχου Σ. Οι εν λόγω συνάδελφοι αποτελούν λαμπρά 
στελέχη της ΩΡΛ κλινικής του Νοσοκομείου του Ερυθρού Σταυρού των Αθηνών.

Η 4η έκδοση του Άτλαντα των Loré και Medina είναι τελείως αναθεωρημένη και διευρυμένη. Περιλαμβάνει τις πρόσφατα επι-
νοηθείσες χειρουργικές τεχνικές και τις τρέχουσες εξελίξεις της Χειρουργικής της Κεφαλής και του Τραχήλου. Η ελληνική έκδοση 
περιλαμβάνει 2 τόμους που περιέχουν 24 κεφάλαια και περισσότερες από 1.400 λεπτομερείς έγχρωμες εικόνες, νέα κεφάλαια μι-
κροαγγειακής χειρουργικής, χειρουργικής της βάσης του κρανίου και της ενδοσκοπικής χειρουργικής και ευελπιστεί να αποτελέ-
σει σημαντικό εργαλείο βελτίωσης των παλαιοτέρων ΩΡΛ χειρουργών Κεφαλής και του Τραχήλου και πολύτιμο σύντροφο όσων 
αρχίζουν να εκπαιδεύονται σ’ αυτή τη θαυμάσια ιατρική ειδικότητα. Η μετάφραση έγινε με πολύ προσεγμένο τρόπο, με ευλάβεια 
προς το αγγλικό κείμενο και χωρίς λάθη που να παρερμηνεύουν το νόημα των συγγραφέων, αποδίδοντας τη γλαφυρότητα και τη 
σαφήνειά τους. Όποιος χρησιμοποιεί τoν Άτλαντα αναπόφευκτα θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητά του, θα αποφύγει λάθη, 
που ούτε καν είχε φανταστεί ότι θα έκανε, θα προλάβει άσκοπες επιπλοκές και θα δίδει θεραπευτικές λύσεις, που στο παρελθόν 
κανείς δε σκεφτόταν ότι μπορεί να υπάρχουν.
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Επιμέλεια Μετάφρασης:
Ηλέκτρα Νικολαϊδου

Διαφορική Διάγνωση στη Δερματολογία

Το βιβλίο «Διαφορική Διάγνωση στη Δερματολογία» έχει στόχο να βοηθήσει 
τον κλινικό γιατρό στη διαδικασία της διάγνωσης των δερματικών παθήσεων. 
Ξεκινώντας από τις δερματικές στοιχειώδεις βλάβες, ο αναγνώστης καθοδηγεί-

ται μέσα από πολλές εικόνες στις πιθανές διαγνώσεις ή στις πιθανές αιτίες εμφάνισης 
του εξανθήματος. 

Επιπλέον, σε αντίθεση με άλλους άτλαντες δερματολογίας, στους οποίους αναγράφεται μόνο 
η διάγνωση σε κάθε εικόνα, στο παρόν βιβλίο οι συχνότερες ή σοβαρότερες διαγνώσεις ανα-
πτύσσονται συνοπτικά ώστε ο αναγνώστης να κατατοπίζεται για τα βασικά χαρακτηριστικά και 
τους κυριότερους τρόπους αντιμετώπισης των νοσημάτων που προσεγγίζει. Το παρόν βιβλίο 

φιλοδοξεί να αποτελέσει πολύτιμο βοήθημα για όλους τους δερματολόγους, για τους γιατρούς άλλων ειδικοτήτων που αντιμε-
τωπίζουν δερματικές παθήσεις (παθολόγους, παιδιάτρους, γενικούς γιατρούς κ.λπ.) καθώς και για τους φοιτητές της ιατρικής.
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