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Χαιρετισμός από τον νέο Πρόεδρο της ΕΔΑΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Τόμος 4, (4):243-244, 2007

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

Στο πρόσφατο 66ο Συνέδριο της Αμερικανικής Ακαδημίας Δερματολογίας, στο San Antonio, υπήρξε 
έντονος προβληματισμός σχετικά με το μέλλον της Ειδικότητάς μας και τους κινδύνους που διατρέχει από 
παρεισφρύσεις άλλων ειδικοτήτων. Αναφερόμαστε βεβαίως για μια χώρα, τις ΗΠΑ, όπου η Δερματολογία-
Αφροδισιολογία έχει επίσημα αναγνωρισμένες τρεις υποειδικότητες. Συγκρίνοντας με τα αντίστοιχα προ-
βλήματα που συναντούμε στη χώρα μας, εκείνο που μένει να επισημανθεί είναι «δουλειά, πολύ δουλειά 
από όλους, σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο, επιστημονικό και επαγγελματικό, ώστε η αντικειμενικά 
αναβαθμισμένη θέση της Ειδικότητάς μας μεταξύ των λοιπών συναδέλφων Ιατρών, μεταξύ των Πολιτών 
και της Πολιτικής ηγεσίας της Ελλάδος, να διευρυνθεί και διασφαλισθεί». Αυτό είναι το motto του νέου 
Δ.Σ. της ΕΔΑΕ, που επιλέξατε τον περασμένο Δεκέμβρη.

Στην προηγούμενη θητεία μου ως Προέδρου της ΕΔΑΕ, μπήκαν οι βάσεις για τη δημιουργία της Επαγ-
γελματικής Ένωσης Δερματολόγων. Έγινε Γενική Συνέλευση, εκφράσθηκαν διάφορες απόψεις και προχώ-
ρησε το Καταστατικό, το οποίο ολοκληρώθηκε στην επόμενη διετία, υπό την Προεδρία του Καθηγητή κ. 
Κατσάμπα Ανδρέα. ́ Ετσι αναλήφθηκε από εκλεγμένους από εσάς και εκλεκτούς συναδέλφους η δράση για 
την περιφρούρηση των Επαγγελματικών ενδιαφερόντων της Δερματολογικής Οικογένειας. Η παρουσία της 
«Μητέρας» ΕΔΑΕ σ’ αυτή την προσπάθεια ήταν διακριτική, αλλά ομόθυμη και ουσιαστική, γεγονός που 
αποτυπώθηκε στην Απολογιστική Έκθεση του απελθόντος Δ.Σ. υπό τον κ. Κατσάμπα Ανδρέα. 

Παράλληλα, η ΕΔΑΕ ήταν αρωγός στην προσπάθεια της Δερματοχειρουργικής Εταιρείας, η οποία κα-
τόρθωσε σε δύσκολους καιρούς να αντέξει και τώρα να δρέπει τους καρπούς των προσπαθειών της, χάρις 
στην επίμονη και άοκνη προσπάθεια των Δ.Σ. της και το αγκάλιασμά σας. Τυχαίνει στην τωρινή δεύτερη 
θητεία μου ως Προέδρου της ΕΔΑΕ να έχει αλλάξει ο Χάρτης των ενδιαφερόντων των Δερματολόγων σε 
Παγκόσμιο επίπεδο. Ανάλογα με τη Χώρα, το 25-65% των Δερματολόγων ασκούν τη Δερματοχειρουργική 
σε προχωρημένο επίπεδο. Η ανάγκη για ευρύτερη και καλύτερη επιμόρφωση των μελών μας αυξάνεται. 
Είναι επομένως απαραίτητη η διεύρυνση και περαιτέρω βελτίωση της συνεργασίας της ΕΔΑΕ με τη Δερμα-



Ελληνική Δερματοχειρουργική, Τόμος 4, Τεύχος 4, 2007244

Τηλέφωνα επικοινωνίας με τη Γραμματεία της ΕΔΑΕ, για δηλώσεις συμμετοχής στο Πρακτικό Φροντιστήριο 
Δερματοσκόπησης και Μυκητολογίας, 22-23.3.08, στο ξενοδοχείο «Παλίρροια» Χαλκίδας Ευβοίας:

κα Δαμπολιά Δήμητρα, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός», Τηλ.: 210 7210839, 210 7223707
κα Λίτσα Χατζοπούλου, ΝΑΔΝ Θεσ/νίκης, Τηλ.: 2310 886391, 2310 886600

τοχειρουργική Εταιρεία. Το νέο Δ.Σ. της ΕΔΑΕ δεσμευόμαστε σ’ αυτήν την προσπάθεια. Χαιρόμαστε διότι τα 
τρία εκλεγμένα όργανα, η ΕΔΑΕ, η Επαγγελματική Ένωση και η Δερματοχειρουργική Εταιρεία, με διακριτούς 
ρόλους, αλλά κοινούς στόχους, είναι αποφασισμένα να προχωρήσουν από κοινού. Χαιρόμαστε γιατί δεν 
είμαστε μόνοι μας. Έχουμε τον ισχυρό αριθμό και την υψηλή ποιότητα των μελών μας. 

Έχοντας αυτά κατά νου, εκφράζω εκ μέρους του νέου Δ.Σ. της ΕΔΑΕ την ικανοποίησή μας, γιατί αυτή 
η προσπάθεια έχει την αμέριστη υποστήριξή σας. Η επόμενη φράση μοιάζει με πολιτικό βερμπαλισμό ή 
κοινότοπη καρικατούρα, αλλά πιστέψτε με δεν είναι. Δεν περισσεύει κανείς στον αγώνα που γίνεται για τη 
διασφάλιση και περαιτέρω καταξίωση της Ειδικότητάς μας. Γι’ αυτό, μη διστάσετε να γράψετε στο προσω-
πικό μου e-mail ή να μου τηλεφωνήσετε στο κινητό μου τηλέφωνο για τις απόψεις σας. Είμαστε πρόθυμοι 
να τις ακούσουμε και να τις χρησιμοποιήσουμε.
 Για τους συναδέλφους που ενδιαφέρονται για τη δερματοσκόπηση και την πρακτική άσκηση στη μυκητολογία, 
παράλληλα με την άρτια εκπαίδευση που έχουν από τις Πανεπιστημιακές και Κλινικές του ΕΣΥ που δίνουν 
Ειδικότητα, η ΕΔΑΕ θα πραγματοποιήσει Φροντιστήριο (Workshop) με πρακτικό κυρίως περιεχόμενο πάνω 
στους τομείς αυτούς της Ειδικότητάς μας. Ο τόπος της εκδήλωσης αυτής είναι το ξενοδοχείο «Παλίρροια» 
στη Χαλκίδα και ο χρόνος το Σαββατοκύριακο 22 και 23 Μαρτίου 2008. Λόγω της φύσης των θεμάτων που 
θα αναπτυχθούν και των πρακτικών ζητημάτων που αναφύονται, όπως η διάθεση hand-outs, ερωτηματο-
λογίων με αυτοεξέταση και χειρισμός δερματοσκοπίων και μικροσκοπίων, ο αριθμός των συμμετεχόντων 
δεν μπορεί να είναι ανοικτός. Γι’ αυτό, παρακαλούνται οι συνάδελφοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν να 
το δηλώσουν άμεσα στη Γραμματεία της ΕΔΑΕ, στα τηλέφωνα που παρατίθενται στο τέλος. Δεν υπάρχει 
χρέωση για τη συμμετοχή ή το υλικό που θα διανεμηθεί για τα ενεργά μέλη της ΕΔΑΕ. Η Γραμματεία θα 
σας πληροφορήσει για τα έξοδα διαμονής στα δωμάτια του ξενοδοχείου. Υπενθυμίζεται πως το deadline 
για τη συμμετοχή είναι η 29η Φεβρουαρίου. Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα θα αναρτηθούν στο site της 
Εταιρείας περί τα μέσα Φεβρουαρίου.

Εκ μέρους του Δ.Σ. της ΕΔΑΕ
Ο Πρόεδρος

Γιώργος Χρ. Χαϊδεμένος,
Διδάκτωρ Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας 
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