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Γράμμα του νέου Προέδρου  
της Ελληνικής Εταιρείας Δερματοχειρουργικής

Με την ανάληψη των καθηκόντων μας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Δερματοχειρουργικής 
πρέπει να ευχαριστήσουμε τους Έλληνες Δερματολόγους που για 16 χρόνια στήριξαν την Εταιρεία μας.

Οι καιροί αλλάζουν και η Εταιρεία μας πρέπει να προσαρμόζεται στις νέες ανάγκες, στις δυσκολίες και στις 
προκλήσεις. Ο αριθμός των γιατρών έχει αυξηθεί κατά πολύ και ο ανταγωνισμός από συναφείς ειδικότητες, 
όσο τα όρια είναι ασαφή, θα εντείνεται. Νέες τεχνικές, προϊόντα και μηχανήματα εμφανίζονται με ιδιαίτερα 
γρήγορους ρυθμούς και, για να είναι κανείς ενήμερος να επιλέξει το κατάλληλο για τις ανάγκες του μηχάνημα, 
έχει ανάγκη απο συνεχή γνώση και ενημέρωση.

Eπιτακτικά πρέπει να οριοθετήσουμε το γνωστικό μας αντικείμενο και αυτό πρέπει να γίνει γνωστό σε 
ειδικότητες που, για διάφορους λόγους, θέλουν να το αμφισβητούν. Αυτά που γνωρίζει και ξερει καλά να 
εφαρμόζει σήμερα ο Δερματολόγος πρέπει να γίνουν γνωστά όχι μόνο σε όλη την κοινότητα των ιατρών, 
αλλά γενικότερα του κόσμου.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση, η συνεχής ενημέρωση και η εκπαίδευση. Σε αυτόν τον τομέα, χωρίς 
να θέλουμε να υποκαταστήσουμε κανέναν, έχουμε τη διάθεση να συνεισφέρουμε με όλες τις δυνατότητες 
που έχουμε και να συνεργαστούμε με τους Καθηγητές και τους Δασκάλους μας.

Η νεοσύστατη Επαγγελματική Ένωση Ελλήνων Δερματολόγων καλείται να διαδραματίσει σπουδαίο ρολο 
σ’ αυτή την κατεύθυνση και θα είμαστε δίπλα της. Μπορούμε να δώσουμε πολλά στοιχεία για την κατάσταση 
που επικρατεί τόσο στην Ευρώπη, όσο και σε όλο τον κόσμο, σχετικά με τον Δερματολόγο στον επεμβατικό 
τομέα. Έχουμε την τύχη η ΕΔΑΕ (Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία) εδώ και πολλα χρόνια να 
είναι κοντά μας, είναι ο μεγάλος πόλος που όλοι σεβόμαστε και υποστηρίζουμε.

Η Ελληνική Εταιρεία Δερματοχειρουργικής πιστεύει ότι έχει συνεισφέρει και θα συνεχίσει να προσφέρει σ’ 
αυτή την κατεύθυνση, διοργανώνοντας σεμινάρια με έμπειρους διδάσκοντες και γνώστες του εκάστοτε αντι-
κειμένου. Πάντα η θεωρητική γνώση του αντικειμένου είναι απαραίτητη πριν την πρακτική εφαρμογή. 

Πρέπει να παραδεχτούμε ότι λειτουργούμε, στην κοινότητα των Δερματολόγων, σε ένα άριστο κλίμα, που 
οφείλεται σε προικισμένους Καθηγητές και Δασκάλους μας, που για πολλά χρόνια το καλλιέργησαν. Στις 
πρώτες συνεδριάσεις του ΔΣ της Εταιρείας μας αποφασίσαμε να πορευτούμε όπως μέχρι τώρα γνωρίζετε, με 
σεμινάρια, προσκαλώντας Καθηγητές και γνώστες του εκάστοτε αντικειμένου. Θα εμπλουτίσουμε τα σεμινάριά 
μας με ημερίδες, όπως αυτή της 18 Μαρτίου 2007, με θέματα καθημερινά και ενδιαφέροντα.

Θα ήταν παράληψη να μην εκφράσω ένα ευχαριστώ σε συναδέλφους - πρώην μέλη του ΔΣ που, από την 
ίδρυση της Εταιρείας, έδωσαν όχι μόνο τον πολύτιμο χρόνο τους, αλλά και το υψηλό επίπεδο γνώσεων που 
διέθεταν. Εδώ και 16 χρόνια, προσφέροντας ακούραστα, έφτασαν αυτή την Εταιρεία πολύ ψηλά. Αναφέρομαι 
στη Δήμητρα Ντάσιου και στον Απόστολο Μπραζιώτη ή στον Απόστολο Μπραζιώτη και τη Δήμητρα Ντάσιου. 
Είναι πολλοί ακόμα οι φίλοι από τα παλιά, ιδρυτικά στελέχη που μας παρακολουθούν από μακριά αλλά 
και από πολύ κοντά, που θέλω με τη σημερινή επιστολή να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Είναι μεγάλη η 
ευθύνη που έχουμε για να συνεχίσουμε, έχοντας τον πήχη τόσο ψηλά.
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Για τα επόμενα δύο χρόνια ζητάμε τη βοήθεια όλων για τον καλύτερο προγραμματισμό και επιτυχία των 
σεμιναρίων και των στόχων μας. 

Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν μπορεί να λειτουργήσει και να επιτύχει καμία επιστημονική εταιρεία χωρίς τη 
συμμετοχή και την αποδοχή από τα μέλη της και πάντα σ’ αυτό θα στοχεύουμε.
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