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Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Ζητώ συγγνώμη για την καθυστερημένη έκδοση του Περιο-

δικού της Εταιρείας μας, η οποία οφείλεται αφενός μεν στη δια-
δικασία της αλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και αφετέρου 
στις συζητήσεις που γίνονται, ώστε να υλοποιηθεί η ομόφωνη 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ωτορινολαρυγγολόγων 
της χώρας για την έκδοση ενός και μόνο επίσημου Περιοδι-
κού που θα εκπροσωπεί την Εταιρεία μας. Απόλυτα σύμφωνη 
είναι η ΩΡΛ Εταιρεία Βορείου Ελλάδος και ελπίζω ότι σύντομα 
θα συμφωνήσει και η Νέα Ελληνική ΩΡΛ Εταιρεία για την υλο-
ποίηση του στόχου μας.

Ο σκοπός της έκδοσης ενός μόνο περιοδικού είναι να προ-
βάλλει το επιστημονικό περιεχόμενο της ειδικότητας και να κα-
ταξιώσει συγγραφικά νέους επιστήμονες. Το νέο περιοδικό θα 
δώσει μια νέα δυναμική με την προβολή των νέων αντικειμέ-
νων της ειδικότητάς μας. Οι στόχοι που βάζουμε είναι υψηλοί 
με τη δημιουργία on line web-site, med-line και άλλες ηλεκτρο-
νικές υπηρεσίες και σύντομα θα γνωστοποιήσουμε τη Διεύθυν-
ση Σύνταξης και την Επιτροπή Κρίσεων καθώς και το συνοπτικό 
πλαίσιο που θα διέπει την έκδοση του περιοδικού.

Θα επιδιώξουμε άμεσα την αναγνώριση του από τα θεσμι-
κά όργανα της Πολιτείας, ώστε να υπάρξουν και πρακτικά οφέ-
λη των συγγραφέων. Ένα άλλο θέμα που απασχολεί το ΔΣ της 
Εταιρείας είναι οι πολλές επιστημονικές διοργανώσεις με αλλη-
λοκαλυπτόμενη θεματολογία, συνωστισμένες χρονικά με ισχνά 
επιστημονικά, ως εκ τούτου, οφέλη.

Είναι χρέος μας να προσπαθήσουμε να συντάξουμε ένα Επι-
στημονικό Πλάνο μετεκπαιδευτικής δραστηριότητας από έμπει-
ρα οργανωμένα κέντρα, προσαρμοσμένα στις σύγχρονες εκπαι-
δευτικές απαιτήσεις ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων, 
καθώς και να παρακαλέσουμε την έγκαιρη έγγραφη γνωστοποί-
ηση στην Εταιρεία των επιστημονικών εκδηλώσεων που προτί-
θεσθε να οργανώσετε.

Η έκδοση αδειοδότησης από τον ΕΟΦ και η μοριοδότηση από 
τον ΠΙΣ με μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, θα επιδιώξουμε 
να γίνεται με τη συναίνεση της Πανελλήνιας ΩΡΛ Εταιρείας. Επί-
σης, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ετοιμάζεται μια πλήρης 
και τεκμηριωμένη ατζέντα για να την καταθέσω στο αρμόδιο 
Υπουργείο, που αφορά στην αναγνώριση, στην κοστολόγηση 
και στη συμπλήρωση του ΦΕΚ που αφορά στα νέα αντικείμε-
να της Ειδικότητάς μας.

Τέλος, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι το Σεμινάριο της Πα-
νελλήνιας ΩΡΛ Εταιρείας με θέμα «Καθημερινά ωτορινολα-
ρυγγολογικά προβλήματα στο Νοσοκομείο και στο Ιατρείο θα 
διεξαχθεί στις 13-15 Μαρτίου στην Κομοτηνή και το 15ο Πα-
νελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας – Χειρουργικής Κε-
φαλής και Τραχήλου θα διεξαχθεί στη Χερσόνησο, στην Κρήτη 
στις 12-15 Νοεμβρίου 2009.

Με εκτίμηση,
Γ.Α. Βελεγράκης

Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας ΩΡΛ Εταιρείας
Αν. Καθηγητής ΩΡΛ

Διευθυντής ΩΡΛ Κλινικής ΠαΓΝΗ

Εditorial


