205

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Τόμος 4, (4):205, 2007

Σημείωμα Σύνταξης

Έχουμε στα χέρια μας το τελευταίο τεύχος του περιοδικού μας με μικρή καθυστέρηση, αλλά ουδέν κακόν
αμιγές καλού, γιατί έχουμε την ευκαιρία να συγχαρούμε το νέο Δ.Σ. της Ελληνικής Δερματολογικής Εταιρείας και
τον πρόεδρό της Γιώργο Χαϊδεμένο, αλλά και το νέο Δ.Σ. της Επαγγελματικής Ένωσης Ελλήνων ΔερματολόγωνΑφροδισιολόγων και τον πρόεδρό της τον Καθ. Νίκο Σταυριανέα.
Τους ευχόμαστε δύναμη και διάθεση, γιατί τα προσόντα τα διαθέτουν και αυξημένα μάλιστα για να πετύχουν
στο έργο τους.
Οι καιροί αλλάζουν και πάντα πρέπει να προσαρμοζόμαστε στα καινούρια δεδομένα. Συγχρόνως και τα
προβλήματα είναι πολλά και πρέπει με σύνεση, προοπτική και αποφασιστικότητα να τα αντιμετωπίσουμε.
Πρέπει, όμως, να μην ξεχνάμε ότι διαθέτουμε το σπουδαιότερο όπλο, που είναι η ενότητα, που με το σωστό
συντονισμό και των τριών Εταιρειών τα αποτελέσματα δεν θ’ αργήσουν να έρθουν.
Το αντικείμενο της ειδικότητας έχει άμεση προτεραιότητα, αλλά και η κατοχύρωση να πράττει ο δερματολόγος
συγκεκριμένες πράξεις ιατρικού ή αισθητικού περιεχομένου, πράξεις που εξ 'αντικειμένου δικαιούται, με
προϋπόθεση φυσικά τη σωστή εκπαίδευση.
Πρέπει να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε το αντικείμενο της ειδικότητας ακέραιο, χωρίς σκόπιμες
κατατμήσεις.Ο δερματολόγος δικαιούται να πράξει μία επέμβαση στα όρια του δέρματος, αλλά και να
εξετάζει τα παιδιά για δερματολογικά προβλήματα.
Η Ελληνική Εταιρεία Δερματοχειρουργικής θα βρίσκεται δίπλα τους και σύντομα θα γίνει μία κοινή συνεδρίαση
των τριών Διοικητικών Συμβουλίων.
Από αυτό το τεύχος θα δημοσιεύσουμε κάποιες εργασίες του Καθ. Χρήστου Ζουμπούλη, που σχετίζονται
με την κρυοχειρουργική και ποιο ειδικότερα με την εφαρμογή κρυοχειρουργικής στα χηλοειδή. Πρέπει να τον
ευχαριστήσουμε για μία ακόμη φορά, γιατί όπως παλαιότερα πρόθημα συμμετείχε σε σεμινάριο της ΕΕΔΧ,
έτσι και τώρα μας παραχώρησε ιδιαίτερα αξιόλογο επιστημονικό υλικό για να το δημοσιεύσουμε.
Το πρώτο σεμινάριο της Εταιρείας μας θα γίνει την 1η Μαρτίου στο Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν» με θέμα
τον «ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων». Έπειτα από πολύ κόπο για τη διοργάνωση, γιατί η Εταιρεία μας δεν
αναθέτει σε κάποιο γραφείο τη διοργάνωση, πιστεύουμε ότι θα προσεγγίσουμε εμπεριστατωμένα αυτό το
θέμα, πάντα με τη συμβολή των άξιων ομιλητών μας.
Για μια ακόμα φορά καλώ τους συναδέλφους δερματολόγους να συμμετάσχουν στο περιοδικό μας με
άρθρα και ανακοινώσεις των εμπειριών τους.
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