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Σύγχρονη Ωτορινολαρυγγολογική Ενημέρωση

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Απευθύνομαι σε σας με την επιστολή μου αυτή για να σας γνωστο-
ποιήσω ότι προτίθεμαι να υποβάλλω υποψηφιότητα για την Προεδρία 
της Πανελλήνιας ΩΡΛ Εταιρείας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου 
στις προσεχείς εκλογές, που θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια του 14ου 
Πανελλήνιου Συνεδρίου ΩΡΛ Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου.

Πιστεύω ότι η μακρόχρονη συμμετοχή μου στα δρώμενα της 
Πανελλήνιας ΩΡΛ Εταιρείας, αλλά και της ωτορινολαρυγγολογίας γε-
νικότερα, μου προσέθεσαν γνώσεις και εμπειρίες, ώστε μαζί με τους 
συνυποψήφιούς μου να καταρτίσουμε ένα πρόγραμμα για την αντι-
μετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ειδικότητά μας.

Η οργάνωση των δύο Σεμιναρίων ή του Πανελληνίου Συνεδρίου δε 
θα πρέπει να αποτελεί την κύρια και αποκλειστική δραστηριότητα της 
Εταιρείας μας. Η Πανελλήνια ΩΡΛ Εταιρεία διαμορφώνει τους στόχους 
και σε συνεργασία με τις Πανεπιστημιακές ΩΡΛ Κλινικές, τις Κλινικές 
του ΕΣΥ και τους ελεύθερους επαγγελματίες, μεθοδεύει, συμβουλεύει 
και απαιτεί τα δίκαιά της από τα θεσμικά όργανα της πολιτείας.

Η ειδικότητα έχει αντιπάλους που επιβουλεύονται το ζωτικό μας χώ-
ρο, αλλά έχει και νέα αντικείμενα, «υποειδικότητες» θα τα χαρακτή-
ριζα, που πρέπει θεσμικά να κατοχυρωθούν. Αυτή η θεσμική κατο-
χύρωση σημαίνει ότι πρέπει να αναγνωρισθούν επίσημα αντικείμε-
να της ειδικότητάς μας η διάγνωση και θεραπευτική διαχείριση της 
ΩΡΛ αλλεργίας, των ρογχοπαθειών και της υπνικής άπνοιας, των δια-
ταραχών φωνής και κατάποσης κ.λπ. Επίσης, μια πλειάδα νέων υπη-
ρεσιών που παρέχει η ειδικότητά μας με τη χρήση βοηθημάτων ή 
συσκευών της σύγχρονης βιοτεχνολογίας είναι χωρίς κοστολόγηση 
τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τομέα.

Αυτή η θεσμική κατοχύρωση πρέπει να γίνει με επιστημονικά τεκ-
μηριωμένες προτάσεις προς τα αρμόδια όργανα της πολιτείας. Μια 
τέτοια διαδικασία νομίζω πως είναι η τροποποίηση «όπου δεν έχει γί-
νει» του Προγράμματος Σπουδών των Ιατρικών Σχολών, ώστε τα αντι-
κείμενα αυτά να συμπεριληφθούν στη διδακτέα ύλη σε προπτυχιακό 
επίπεδο και να ιδρυθούν στις Πανεπιστημιακές ΩΡΛ Κλινικές και στις 
μεγάλες ΩΡΛ Κλινικές του ΕΣΥ χωριστά ειδικά ιατρεία ή εργαστήρια 
που θα παρέχουν εκπαίδευση και υπηρεσίες.

Σημαντικό θεωρώ τον τομέα της εκπαίδευσης, τόσο στα πλαίσια της 
ειδικότητας, όσο και στα πλαίσια της δια βίου εκπαίδευσης. Οι προ-
τάσεις μας, που αφορούν στην ειδίκευση στην ωτορινολαρυγγολο-
γία, έχουν κατατεθεί από το 1997 επί Προεδρίας του Καθηγητή κ. Π. 
Γκούμα και εμένα ως Προέδρου της Επιτροπής Εκπαίδευσης και είναι 
εναρμονισμένες με τις προτεινόμενες από την UEMS. Όσον αφορά στη 
δια βίου εκπαίδευση, νομίζω πως είναι πρώτο μέλημα της Εταιρείας 
να οργανώσει ένα σχέδιο πλήρους εκπαίδευσης, που θα ανταποκρί-
νεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης ωτορινολαρυγγολογίας.

Πρέπει να ζητηθεί από τις Πανεπιστημιακές ΩΡΛ Κλινικές και από 
τις μεγάλες ΩΡΛ Κλινικές του ΕΣΥ που έχουν επιδείξει οργανωμένη 
εκπαιδευτική δραστηριότητα, να «υιοθετήσουν» ένα αντικείμενο κα-
τόπιν συμφωνίας μεταξύ τους και να διοργανώνουν ανά τακτά δια-

στήματα σεμινάρια στο αντικείμενο αυτό. Αυτό σημαίνει ότι θα απο-
κτηθεί τέτοια εμπειρία σε αυτό, ώστε θα αποκτήσει διεθνές ενδιαφέ-
ρον ιδιαίτερα για τους γειτονικούς μας λαούς.

Ακόμα, στο δημόσιο νοσοκομείο πρέπει να έχουν πρόσβαση για 
χρήση των χειρουργείων και των άλλων υπηρεσιών του και οι ελεύ-
θεροι επαγγελματίες.

Η Πανεπιστημιακή ΩΡΛ Εταιρεία θα στηρίζει τα συμφέροντα των 
Ωτορινολαρυγγολόγων και τις θέσεις των συνδικαλιστικών τους ορ-
γάνων απέναντι στην Πολιτεία και θα διεκδικεί τα δίκαια αιτήματά 
τους όπως π.χ. είναι η αλλαγή των εργασιακών τους σχέσεων με τα 
ταμεία.

Επίσης, η δημιουργία και ενός αγγλόφωνου ΩΡΛ περιοδικού υπό 
την αιγίδα της Πανελλήνιας ΩΡΛ Εταιρείας είναι ένα σύγχρονο εργα-
λείο για την προβολή των δραστηριοτήτων μας στο εξωτερικό και θα 
συμβάλει στην ενίσχυση του βιογραφικού των μελών μας, ιδιαίτερα 
χρήσιμο στη σημερινή έντονα ανταγωνιστική κοινωνία που ζούμε.

Από τις βασικές επιδιώξεις μας θα είναι η «αδελφοποίηση» και με 
τη Γερμανική ΩΡΛ Εταιρεία, στα πρότυπα της συνεργασίας με τη 
Γαλλική ΩΡΛ Εταιρεία, που υλοποίησε το απερχόμενο Δ.Σ. υπό την 
Προεδρία του Καθηγητή κ. Δ. Ασημακόπουλου.

Οι τροποποιήσεις στο καταστατικό που θα προτείνω είναι ελάχιστες 
και στοχεύουν μόνο στο να αποσαφηνισθούν κάποιες ασάφειες στο 
υπάρχον, ώστε να εκσυγχρονισθεί και να γίνει πιο ευέλικτο. 

Αυτές μου τις σκέψεις τις έχω συζητήσει με πολλούς συναδέλφους 
από όλα τα μέρη της χώρας οι οποίοι συμφωνούν, γι’ αυτό και στηρί-
ζουν την υποψηφιότητά μου μαζί με τους παρακάτω εκπροσώπους-συ-
νυποψήφιούς μου για το νέο Δ.Σ. που θα εκλεγεί στο 14ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη 11-16 Νοεμβρίου 2007.

Υποψηφιότητα Αναπλ. Καθηγητή ΩΡΛ Γεωργίου Α. Βελεγράκη για την Προεδρία 
της Πανελλήνιας ΩΡΛ Εταιρείας  Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου

Γεώργιος Α. Βελεγράκης
Αναπλ. Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας 
Διευθυντής ΩΡΛ Κλινικής Πα.Γ.Ν.Η.
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