Ανακοίνωση Υποψηφιότητας του κ. Ιωάννη Ε. Ξενέλη
για την Προεδρία της Πανελλήνιας Εταιρείας Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Πριν από δύο χρόνια περίπου σ’
ένα από τα τεύχη του επίσημου περιοδικού της Εταιρείας μας, είχα καταθέσει μερικές σκέψεις για την ανάγκη
επιλεκτικής τροποποίησης του υπάρχοντος καταστατικού λειτουργίας της,
προκειμένου να ενισχυθεί ο θεσμικός
και παρεμβατικός ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο άρθρο αυτό
πρότεινα:
1. Η εκλογή του Προέδρου και των
Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να γίνεται απ’ ευθείας από την
Γενική Συνέλευση με δύο διαφορετικά ψηφοδέλτια ώστε ν’ αποφεύγονται κατά το δυνατόν διαπλεκόμενες
διαδικασιές με τον υποκρυπτόμενο
δυνητικό κίνδυνο της δημιουργίας
αδιεξόδων.
2. Την πρόβλεψη ο Πρόεδρος της Εταιρείας να προέρχεται εναλλάξ από
τις δύο μεγαλύτερες ομάδες Ωτορινολαρυγγολόγων, δηλαδή τους
Πανεπιστημιακούς – Νοσοκομειακούς και Ελεύθερους Επαγγελματίες, ώστε ν’ απορροφώνται κατά το
δυνατόν οι κραδασμοί των μεταξύ
τους, εν πολλοίς κατανοητών αντιπαλοτήτων.
3. Την έγκαιρη κατάθεση της υποψηφιότητας του ενδιαφερόμενου για
την Προεδρεία του Διοικητικού Συμβουλίου και την σύντομη αιτιολόγηση της φιλοδοξίας του να ηγηθεί
των Ωτορινολαρυγγολόγων ώστε να
κρίνεται αξιοκρατικά.
4. Την αντιπροσώπευση στο Διοικητικό
Συμβούλιο των ειδικευομένων χωρίς
δικαίωμα ψήφου, ώστε να υπάρχει
έγκυρη ενημέρωση για τα προβλήματα της ομάδας αυτής των μελλοντικών Ωτορινολαρυγγολόγων.
Στις προτάσεις αυτές θα μπορούσε να

προστεθεί και η θεσμική καταχωρημένη πρόβλεψη του καθορισμού του τόπου τέλεσης των επόμενων Πανελλήνιων Συνεδρίων, σε βάθος τριετίας ή και
πενταετίας ώστε έμπρακτα να συμβάλει η Εταιρεία, στην προβολή και επιστημονική ενδυνάμωση των εκτός των
μεγάλων κέντρων Ωτορινολαρυγγολόγων και ν’ αποσυνδεθεί η εντοπιότητα
του εκάστοτε υποψήφιου Προέδρου
με την εκλογική διαδικασία.
Με την επικοινωνία μας αυτή, θέλω
να σας κοινοποιήσω επιγραμματικά μερικές επιπλέον σκέψεις μου που αφορούν πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις
που μπορεί ν’ αναλάβει το Διοικητικό
Συμβούλιο με στόχο την αναβάθμιση του κύρους και της επαγγελματικής καταξίωσης του Έλληνα Ωτορινολαρυγγολόγου.
Α. Βασική προτεραιότητα του νέου
Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να
είναι κατά την άποψή μου η κινητοποίηση και συμμετοχή όσο το δυνατόν
μεγαλύτερου αριθμού Ωτορινολαρυγγολόγων σε θέματα εκπαίδευσης και
επίλυσης επαγγελματικών μας διεκδικήσεων. Η δημιουργία ad-hoc επιτροπών οι οποίες θα λειτουργούν παράλληλα με το Διοικητικό Συμβούλιο και θα
επεξεργάζονται εξειδικευμένα θέματα
επιστημονικού ή επαγγελματικού ενδιαφέροντος θα συνέβαλε αποφασιστικά προς την κατεύθυνση αυτή.
Β. Εκμετάλλευση του διαδικτύου με
την δημιουργία από την Πανελλήνια
Εταιρεία ειδικής ιστοσελίδας επικοινωνίας με τους ενδιαφερόμενους επισκέπτες (ασθενείς, συγγενείς ασθενών
κ.λπ.) για συνήθεις Ωτορινολαρυγγολογικές παθήσεις, στην οποία να παρέχονται πληροφορίες, να προβάλλεται και να τονίζεται η ανάγκη της
θεραπευτικής παρέμβασης του Ωτορι-

νολαρυγγολόγου π.χ. υπνική άπνοια,
εκκριτική ωτίτιδα, ενδείξεις αμυγδαλεκτομής/αδενοτομής, βράγχος φωνής,
ίλιγγος - αστάθεια κ.λπ.
Γ. Εκμετάλλευση των Οικονομικών
δυνατοτήτων της Εταιρείας με τη δημιουργία άρτιας σύγχρονης Ωτορινολαρυγγολογικής Βιβλιοθήκης, στην
οποία θα μπορούν ν’ ανατρέχουν όλοι
οι Ωτορινολαρυγγολόγοι, απανταχού
της Ελλάδος.
Δ. Προβολή και Οικονομική ενίσχυση, μετά από επιλεκτική κρίση κάθε
ερευνητικής και συγγραφικής δραστηριότητας. Επίσης τεκμηρίωση της
συγγραφικής Ωτορινολαρυγγολογικής
δραστηριότητας στον Ελληνικό Ιατρικό τύπο, με την συνεργασία του Κέντρου Τεκμηρίωσης του Ιδρύματος
Ερευνών.
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Πιστεύω ότι ο κοινός μας στόχος θα
πρέπει να είναι η συνεχής αναβάθμιση του κύρους της Ωτορινολαρυγγολογίας δια μέσου της παροχής υψηλής
ποιότητας ιατρικών υπηρεσιών στον
άρρωστο. Οι σκέψεις μου αυτές μαζί με άλλες που ασφαλώς υπάρχουν,
μπορεί να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου αυτού. Θα αποτελούσε για μένα μέγιστη τιμή η προώθησή τους με την σύμφωνη γνώμη και
βοήθεια όλων σας.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Ιωάννης Ξενέλης
Αναπλ. Καθηγητής
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