
Στη διάρκεια του 17oυ Πανευρωπαϊκού Πνευμονολογικού 
συνεδρίου που έγινε στη Στοκχόλμη στις 15 έως 19 
Σεπτεμβρίου, εξελέγη Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας ο Καθηγητής Πνευμονολογίας 
του Πανεπιστημίου της Κρήτης κ. Νικόλαος Σιαφάκας. Ο 
Καθηγητης Σιαφάκας εξελέγη από 100μελές Συμβούλιο 
(Council) της Εταιρείας, επικρατώντας δύο άλλων διεθνώς 
γνωστών Καθηγητών, ενός από τη Γερμανία και μιας από την 
Αγγλία. Ο Καθηγητής Σιαφάκας τον επόμενο χρόνο θα γίνει 
εκλεγμένος Πρόεδρος (President Elect) και το 2010 Πρόεδρος 
της Εταιρείας.

Η Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕRS) έχει περισσότερα 
από 10.000 ενεργά μέλη και είναι η μεγαλύτερη επιστημονική εται-
ρεία του χώρου. 

H ERS έχει μεγάλη επιρροή σε θέματα υγείας του αναπνευστι-
κού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας (WHO), με συμμετοχή τόσο στη διαμόρφωση 
των θεμάτων του πακέτου της Ε.Ε. FP7, καθώς και του προγράμμα-
τος GARD του WHO.

Η εκλογή θεωρείται σημαντική τόσο για την Ελληνική Πνευμονολογία, 
όσο και για το Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Είναι επίσης εξαιρετικής ση-

μασίας για την εκτίμηση του Επιστημονικού και Ερευνητικού δυνα-
μικού της χώρας που στο πρόσωπο του κ. Σιαφάκα επιβεβαιώνεται 
το επίπεδο του επιστημονικού δυναμικού της Ελλάδος.

Οι στόχοι του Καθηγητή Σιαφάκα όταν αναλάβει την προεδρία 
της ERS είναι: 
1.  Να αυξήσει περισσότερο την επιρροή της ERS στον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Υγείας σε θέματα νοσημάτων του Αναπνευστικού, όπως 
η φυματίωση, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και η ποι-
ότητα του αέρα (ρύπανση της ατμόσφαιρας) που αναπνέουμε. 

2.   Να αυξήσει ακόμη περισσότερο την πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
για κοινωνία χωρίς κάπνισμα, καθαρό περιβάλλον, έρευνα γύρω 
από τα νοσήματα του αναπνευστικού.

3.  Να προτάξει περιοχές βασικής έρευνας, που θα επιλύσουν κλι-
νικά προβλήματα του αναπνευστικού.

4.  Να ομοιογενοποιήσει την εκπαίδευση στην Πνευμονολογία σε 
όλες τις χώρες της Ευρώπης.

5.  Να ενισχύσει ένα Ευρωπαϊκό σύνδεσμο αρρώστων με πνευμο-
νολογικά νοσήματα.

6.  Να ενισχύσει το ρόλο των εθνικών αντιπροσώπων των διαφόρων 
χώρων στα δρώμενα της Εταιρείας.

Έλληνας Καθηγητής στην Προεδρία 
της European Respiratory Society
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