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eπιστολη

Επιστολή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και Κολλεγίου Μαιευτικής και Γυναικολογίας

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι,
Μετά από τρία χρόνια, λοιπόν, που σχεδιάζουμε το ευρωπαϊκό συνέδριο του 2010 στην Αμβέρσα, επιτέλους πλησιάζει. 

Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτήν την ευκαιρία για να ευχαριστήσω τον καθηγητή Chiara Benedetto, τον Δρ. Johan Van 
Wiemeersch, τον καθηγητή Jean-Pierre Schaaps και την τοπική επιτροπή διοργάνωσης στο Βέλγιο για όλη την σκληρή 
δουλειά που έκαναν. Ως το τέλος του Μαρτίου, εκτός από τους Ομιλητές και τις έδρες του συνεδρίου, είχαμε επιπλέον 
500 περίπου εγγραφές από 58 χώρες. Δεν αποτελούν εγγραφές από εταιρείες, ούτε και συνδέονται απαραίτητα με κάποια 
ανακοίνωση στο συνέδριο. Ως το τέλος του Μαρτίου, είχαν υποβληθεί 435 ανακοινώσεις και έτσι, ελπίζουμε πως το φετινό 
συνέδριο θα είναι ακόμη πιο επιτυχημένο από τα προηγούμενα – ανυπομονώ να σας δω όλους στην Αμβέρσα.

Το συνέδριο στο Ταλίν (Εσθονία) θα γίνει από 9 ως 12 Μαΐου, οπότε παρακαλώ να μην ξεχάσετε να σημειώσετε αυτές 
τις ημερομηνίες στα ημερολόγιά σας! Έχουμε προσφορές για το συνέδριο του 2014 από τη Γλασκώβη και την Κωνστα-
ντινούπολη και το Συμβούλιο θα ψηφίσει στην Αμβέρσα ποιος θα είναι ο τόπος συνάντησης. Καλή επιτυχία και στις δύο 
πόλεις.

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για την επιτυχία του κάθε Συνεδρίου και γενικά όλων των δραστηριοτήτων 
του EBCOG, είναι η δημοσιότητα και η ανταλλαγή πληροφοριών. Οι διεθνείς κοινότητες είναι η «καρδιά» του EBCOG 
και είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που θα διασφαλιστεί η ροή πληροφοριών μεταξύ του EBCOG και των κοινοτήτων-μελών 
μας, που θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον. Παρακαλώ να είστε ενήμεροι για τις δραστηριότητές μας μέσω της ιστοσελίδας 
μας και να βρίσκεστε σε επικοινωνία μέσω των διεθνών κοινοτήτων. To EBCOG είναι η φωνή της Μαιευτικής και Γυ-
ναικολογίας στην Ευρώπη και θέλουμε να είμαστε σίγουροι πως σας εκπροσωπούμε όλους.

Ένα από τα υψίστης σημασίας εργαλεία για την επικοινωνία μας είναι ο διαδικτυακός τόπος μας, ο οποίος πρόκειται 
να ανανεωθεί. Ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας και ο τρόπος στησίματός της είχαν κάποιους περιορισμούς εξαιτίας του 
προστατευμένου διακομιστή, οπότε δεν ήταν δυνατές πολλές αλλαγές και λειτουργίες. Εξαιτίας των περιορισμών αυτών, 
αλλά και του υψηλού κόστους, ζητήσαμε από άλλες εταιρείες να ανασχεδιάσουν και να φιλοξενήσουν την ιστοσελίδα 
μας. Στην τελευταία συνάντηση των συντελεστών, αποφασίστηκε να ανανεωθεί και να ανασχεδιαστεί η ιστοσελίδα, ώστε 
να είναι πιο επίκαιρη, πιο φιλική προς τον επισκέπτη και με δυνατότητα ενεργού συμμετοχής του χρήστη. Είμαι σίγουρος 
πως η νέα μας ιστοσελίδα θα επιτρέψει να έχουμε μια πιο συχνή και στενή επαφή.

Οι επισκέψεις και η επιθυμία για διαπίστευση των ειδικών και υποειδικών αυξάνουν όλο και περισσότερο και έτσι ο 
συντονιστής του EBCOG, καθ. Juriy Wladimiroff έχει γράψει πολλές φορές στις διεθνείς κοινότητες σχετικά με το θέμα 
διαπίστευσης σε χώρες που ήδη διαθέτουν τέτοια διεθνή συστήματα. Κάποιες χώρες απάντησαν και κάποιες όχι. Το 
γεγονός αυτό καθυστερεί τις επισκέψεις των ειδικών και γι’ αυτό θα θέλαμε να βιαστούν οι διεθνείς κοινότητες που δεν 
έχουν απαντήσει. Ευχαριστώ θερμά τον Juriy για τον τεράστιο χρόνο και προσπάθεια που διέθεσε συντονίζοντας τόσες 
πολλές επισκέψεις.

To EBCOG συνεχίζει να βρίσκεται κοντά στις αδελφές-κοινότητες υποειδικοτήτων και εκτιμώ πάρα πολύ τη συνει-
σφορά τους. Και είμαι πολύ χαρούμενος που αυξάνεται τόσο η επισκεψιμότητά τους. Όλες οι κοινότητες έχουν ενότητες 
στο συνέδριο και πάντα μας καλούν για να συμμετάσχουμε στις συζητήσεις τους και στα συνέδριά τους.

Ο Πρόεδρος του Τομέα κι εγώ πρόσφατα παρακολουθήσαμε τη συνάντηση του UEMS των προέδρων και γενικών 
γραμματέων των Τομέων και των Συμβουλίων. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε ότι μπορεί ο επικεφαλής 
να διατηρεί τη θέση του στον UEMS για 12 χρόνια, ενώ ο γενικός γραμματέας για περισσότερο. Ο UEMS σκέπτεται να 
δημιουργήσει τη θέση του εκλέκτορα-προέδρου. Οι συντελεστές συμφώνησαν ο EBCOG να υποστηρίξει τη δημιουργία της 
θέσης του εκλέκτορα προέδρου στον UEMS, αλλά και της θέσης του επίτιμου προέδρου. Επιπλέον, συζητήσαμε ότι, όταν 
η θητεία μου λήξει το 2011, ο EBCOG θα έπρεπε να υιοθετήσει ένα σύστημα στο οποίο ο αντιπρόεδρος θα καταργηθεί 
και θα υπάρχουν εκλέκτορας πρόεδρος, πρόεδρος και επίτιμος πρόεδρος, με εντολή θητείας 2 χρόνων για όλους. Αυτό 
το γεγονός θα συζητηθεί στις Βρυξέλλες και ελπίζω να έχω περισσότερα νέα σχετικά με το τι θα συμβεί στη συζήτηση 



ÈÅÌÁÔÁ  ÌÁÉÅÕÔÉÊÇÓ - ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÉÁÓ, ô-2, 2010

108

του συμβουλίου το Μάιο.
Με την αφορμή αυτή, θα ήθελα να επισημάνω ότι η θητεία του καθηγητή Jacques Lansac ως εντεταλμένου στελέχους 

του EBCOG έχει φτάσει στο τέλος της και θα γίνουν εκλογές για την κατάληψη της θέσης του στην επόμενη συνάντηση 
του Συμβουλίου. Έχουμε λάβει υποψηφιότητες από τη Φινλανδία, την Πολωνία, τη Ρωσία και την Τουρκία. Καλή επιτυχία 
σε όλους τους υποψηφίους!

Όπως γνωρίζετε, το αντικείμενο του EBCOG είναι να βελτιώσει την ποιότητα της υγείας των γυναικών και των νεογνών 
θέτοντας τα πιο υψηλά standards σε όλη την Ευρώπη. Το πετυχαίνουμε αυτό με το να είμαστε υπέρμαχοι των θεμάτων 
του O&G στους πολιτικούς θεσμούς, παρέχοντας πληροφορίες στις κοινότητες μέλη σχετικά με την τρέχουσα νομοθεσία 
για τον O&G. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που επεκτείνουμε και αναπτύσσουμε τα επαφές και συνδέσεις μας στους ευρω-
παϊκούς θεσμούς. Ο αντιπρόεδρος έχει έρθει σε επαφή στο Βέλγιο με τη γερουσιαστή Marleen Temmerman και εκείνη 
συμφώνησε να συναντηθεί με εκπροσώπους του EBCOG και να καλέσει και άλλους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού 
κοινοβουλίου στη συνάντηση. Η ίδια πληροφόρησε τον αντιπρόεδρο ότι πρόκειται να γίνει μία μοναδική συνάντηση της 
«Επιτροπής Γυναικείων Υποθέσεων» στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 3-4 Μαΐου 2010. Εξέφρασε την επιθυμία της να 
συμμετάσχει και ο EBCOG σε αυτή τη συνάντηση και έχει θέσει ερώτηση αν αυτό είναι εφικτό. Ελπίζουμε να έχουμε 
καλά νέα σχετικά με αυτό μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Οικονομικά, ο EBCOG παραμένει δυνατός, χάρη στον ταμία και την πολύ καλή δουλειά των συνεργατών του, κι έτσι 
θα ήθελα εκ μέρους του EBCOG να τον ευχαριστήσω για τις προσπάθειές του.

Με επικεφαλής τον καθηγητή Klaus Vetter, ο SCTA εστιάζει τώρα στις προκλήσεις εκπαίδευσης, στα στοιχεία της απο-
τελεσματικής εκπαίδευσης, στην προσέγγιση μοντέλων και στο μέλλον της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών στον EBCOG. 
Με την ευρωπαϊκή οδηγία για το χρόνο εργασίας, αυτή η ομάδα θα επανεξετάσει το πρόγραμμα εκπαίδευσης του EBCOG 
και την ημερήσια διάταξη. Άλλα θέματα που μας απασχολούν είναι η επιστράτευση νέων μελών, η ασφάλεια του ασθε-
νούς και τα συστήματα διαχείρισης κινδύνου, η «θηλεοποίηση» του επαγγέλματος, η διοίκηση με ποιότητα, αλλαγές στις 
κοινότητες και ηλεκτρονική εκπαίδευση. Είναι δίκαιο να πούμε ότι ο SCTA έχει ευρύ πεδίο, αλλά οι δραστηριότητές του 
αντικατοπτρίζουν τους σκοπούς του EBCOG. Τις ευχαριστίες μου στον Klaus και σε όλα τα μέλη που εργάζονται σκληρά 
και αποτελεσματικά για τόσα πολλά και διαφορετικά θέματα.

Ο EBCOG και ο ENTOG συνεχίζουν να συνεργάζονται στενά και ο EBCOG ενίσχυσε οικονομικά τον ΕΝTOG ώστε 
να μπορέσει να παραστεί στη συνάντηση του ACOG τον Ιανουάριο. Ήμουν πολύ ενθουσιασμένος που παρακολούθησα 
αυτή τη συνάντηση, η οποία ήταν πολύ χρήσιμη και ενδιαφέρουσα και που ενίσχυσε τους δεσμούς όχι μόνο μεταξύ EN-
TOG και ACOG, αλλά και μεταξύ EBCOG και ACOG.

Το 2011, o ENTOG ζήτησε από τον EBCOG να στηρίξει την εαρινή συνάντηση στο Λονδίνο και ταυτόχρονα το πρό-
γραμμα ανταλλαγής του ENTOG. Μάλιστα, «έκλεισε» και τον RCOG το Σάββατο, 7 Μαΐου, με μεγάλη προνοητικότητα. 
Το θέμα της συνάντησης είναι «Εξομοίωση και διεπιστημονικές απόψεις της εκπαίδευσής μας».

Ο EBCOG έχει κάποιες ανησυχίες σχετικά με το θέμα της τοπικής εκπροσώπησης στον FIGO. Το ζήτημα είναι ότι ο 
αριθμός των χωρών σε καθεμία από τις 5 περιοχές του FIGO διαφέρει πολύ. Η Ευρώπη περιλαμβάνει 41 από τα μέλη του 
FIGO, που είναι όντως η μεγαλύτερη περιοχή, ακολουθούμενη από την Ασία - Ωκεανία και την Αφρική, που και οι δύο 
έχουν περίπου 30 κοινότητες-μέλη και μετά ακολουθεί η Λατινική Αμερική, με 20 κοινότητες-μέλη, ενώ στην περίπτωση 
της Βόρειας Αμερικής, οι κοινότητες-μέλη είναι μόλις τρεις (Καναδάς, ΗΠΑ και Μεξικό).

Επιπρόσθετα, ο FIGO έχει προτείνει το συμβούλιό του να αποτελείται από δύο εκπροσώπους της κάθε περιοχής και 
πολύ φοβόμαστε πως αυτό θα συνεχίσει να επιτείνει περισσότερο αυτήν την ανισορροπία.

Έχω γράψει στον πρόεδρο του FIGO σχετικά με αυτό το θέμα και ευγενικά απάντησε πως αυτό είναι ένα πολύ σύνθετο 
θέμα που δεν συνδέεται απλώς με τον αριθμό των κοινοτήτων σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Εξήγησε ότι το θέμα αυτό 
θα βρίσκεται στα θέματα συζήτησης της επόμενης συνάντησης του FIGO.

Ο EBCOG αναγνωρίζει ότι οποιεσδήποτε προτάσεις μας προς τον FIGO έχουν τη μορφή πρακτικών προτάσεων που 
λαμβάνουν υπόψη όλον τον κόσμο. Θα συνεχίζουμε να συζητάμε αυτό το θέμα μέχρι να βρούμε μια κοινά αποδεκτή λύση, 
αλλά ο EBCOG θα συνεχίζει να υποστηρίζει πλήρως τον FIGO τόσο σε αυτό, όσο και σε άλλα ζητήματα.

Αυτή η επιστολή αποτελεί εξ ορισμού μόνο μία μικρή γεύση από τις δραστηριότητες και τις ανησυχίες του EBCOG αυτή 
τη στιγμή. Όπως προανέφερα, μία από τις προτεραιότητές μας είναι να διατηρούμε στενή επικοινωνία με τις κοινότητες-
μέλη μας και με εσάς, που τις αποτελείτε, κι έτσι θα σας παρακαλούσα να μας ενημερώνετε σχετικά με τις απόψεις και 
τις ανησυχίες σας μέσω των κοινοτήτων σας, ώστε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης και άρα και φροντίδας των ασθενών μας, για τις γυναίκες και τα βρέφη τους σε όλη την Ευρώπη.

Καθηγητής Peter Hornnes
Πρόεδρος του EBCOG

Απρίλιος 2010


