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Συνέντευξη Perry Robins

Πeννυ Εμμανουhλ
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος

Ο Perry Robins είναι ο εμπνευστής και ο ιδρυτής της ISDS -Διεθνούς 
Εταιρείας Δερματοχειρουργικής. Η εταιρεία αυτή ιδρύθηκε το 1978 για 
τρεις λόγους, καταρχάς για να υπάρξει ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των 
Δερματολόγων απο διάφορες χώρες, που ασκούν τη Δερματοχειρουργική 
στα ιατρεία τους. Κατά δεύτερον για να δημιουργηθούν νέες φιλίες ανάμεσα 
στους συναδέλφους από διαφορετικές χώρες και ηπείρους και τρίτον για 
να γνωρίσουμε νέους τόπους όπου γίνονται οι συναντήσεις μας.

Η εταιρεία μας ξεκίνησε με 1.300 μέλη απο 55 χώρες και έχουν γίνει 
26 συνέδρια.

Δυστυχώς τα μέλη μας όλο και λιγοστεύουν γιατί ιδρύονται μικρό-
τερες εταιρείες με ειδικό αντικείμενο, μέρος της Δερματοχειρουργικής 
π.χ. εταιρεία λιποαναρρόφησης, μεταμοσχεύσεων μαλλιών, αγγειοχει-
ρουργικής κ.λπ., με αποτέλεσμα σήμερα να αριθμούνται τα μέλη μας 
600 τον αριθμό.

Στόχος μας είναι να θεωρείται η εταιρεία μας εγγύηση για την ποιότητα 
της εκπαίδευσης των μελών της και να εκπροσωπεί επισήμως όλους 
τους Δερματοχειρουργούς παγκοσμίως.

Ελπίζουμε στην προσφορά καλύτερης εκπαίδευσης στους νέους Δερ-
ματολόγους με live workshops, αν και υπάρχουν νομικά προβλήματα 

O πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Δερ-
ματοχειρουργικής (ISDS), κ. Perry Robins 
(στο κέντρο).
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στη διεξαγωγή ιατρικών πράξεων πάνω σε ασθενείς 
απο ιατρούς άλλων χωρών.

Επίσης ελπίζουμε ότι η εταιρεία μας θα παίξει συν-
δετικό ρόλο με τις άλλες δορυφορικές εταιρείες για 
ανταλλαγή γνώσεων και εκμάθησης νέων μεθόδων 
και πράξεων.

Τι θα συμβούλευα τους νέους Δερματολόγους; 
Φυσικά να έρχονται στα σεμινάρια γιατί πραγματικά 
είναι υψηλού επιπέδου. Πρέπει να ακολουθύν το 
δόγμα «βλέπω και κάνω» και ασφαλώς θα ήταν 

καλό να περάσουν λίγο χρόνο κοντά σε κάποιον 
ειδικό ή ένα καθηγητή για να εξασκηθούν σε κάποια 
μέθοδο.

Κάνω έκληση στους συναδέλφους μας που ενδια-
φέρονται για το αντικείμενο της Δερματοχειρουργικής 
να εγγραφούν στην εταιρεία μας για την ενδυνάμωσή 
της. Προσφέρουμε ένα έτος δωρεάν εγγραφή σε νέους 
συναδέλφους που τελείωσαν τώρα την ειδικότητα 
της Δερματολογίας και σημειώνω ότι θα λαμβάνουν 
δωρεάν και το περιοδικό μας.


