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Σημείωμα Σύνταξης
H Δήμητρα Ντάσιου εξελέγη μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της ISDS
(Διεθνούς Δερματοχειρουργικής Εταιρείας)
Είναι μεγάλη τιμή και καταξίωση η εκλογή της κας Ντάσιου στο Δ.Σ της Παγκόσμιας Δερματοχειρουργικής
Εταιρείας και μάλιστα εξελέγη πρώτη έχοντας για ανταγωνιστές καταξιωμένους συναδέλφους.
Η πρόσφατη εκλογή είναι το αποτέλεσμα μακρόχρονης πορείας και προσφοράς στον τομέα αυτό, με πολλές
παρουσιάσεις και συμμετοχές όχι μόνο στο χώρο της Ελλάδας αλλά και Παγκόσμια.
Πριν ένα μήνα έγιναν εκλογές για την πλήρωση δύο Ευρωπαϊκών θέσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της
Διεθνούς Εταιρείας Δερματοχειρουργικής. Οι υποψήφιοι ήταν πέντε. Επιτυχόντες ήταν κατά σειρά επιτυχίας: Δ.
Ντάσιου, Pierre Andre (Γαλλία). Είναι η δεύτερη φορά που η κα Ντάσιου εκλέγεται στο ΔΣ της ISDS. (Προηγούμενη
θητεία 1994-1998) και υπήρξε Πρόεδρος του διεθνούς Συνεδρίου της ISDS στην Αθήνα το 1999.
Η ISDS ιδρύθηκε το 1978 για να ανταποκριθεί στις διεθνείς ανάγκες ενός φόρουμ για τους δερματολόγους
που προσφέρουν χειρουργική θεραπεία στους ασθενείς.
Φέρνει σε επικοινωνία τους επεμβατικούς δερματολόγους, έτσι ώστε να ανταλλάσσουν καινοτόμες τεχνικές
και να θέτουν κανόνες και βελτιώσεις στα εκπαιδευτικά προγράμματα στη δερματοχειρουργική.
Η ISDS ενθαρρύνει τη συνεχή εκπαίδευση και έρευνα στον τομέα της δερματοχειρουργικής και αισθητικής
χειρουργικής και συναφή θέματα κατά το ετήσιο επιστημονικό συνέδριο. Ιατροί 62 χωρών παρακολουθούν
αυτό το συνέδριο. Αυτή η ανταλλαγή γνώσεων, η έρευνα και στατιστικές σε νέες επεμβάσεις είναι αναγκαία
για την εξεύρεση πλέον αποτελεσματικών τρόπων θεραπείας των δερματικών προβλημάτων.
Από τη θέση αυτή ένας εκπρόσωπος από τη χώρα μας θα μπορεί στο μέλλον να κάνει παρεμβάσεις για τη
βελτίωση των επιστημονικών μας εκδηλώσεων, συνεδρίων ή σεμιναρίων και να προωθήσει τη συστηματική
εκπαίδευση.
Eκ μέρους του Δ.Σ της Ελληνικής Εταιρείας Δερματοχειρουργικής και της Συντακτικής Επιτροπής του
Περιοδικού μας συγχαίρουμε ολόψυχα την κα Ντάσιου που χρόνια τώρα ασχολείται με μεγάλο μεράκι σε
ένα τομέα με μεγάλες δυνατότητες.
Από παραδρομή το όνομα του Διαμαντή Παπαδόπουλου γράφτηκε Αλέξανδρος.
Ζητάμε συγνώμη από τον αγαπητό μας καθηγητή, του στέλνουμε μήνυμα ότι το σεμινάριο του περασμένου
καλοκαιριού που εκείνος ήταν ο βασικός προσκεκλημένος μας ήταν από τα καλύτερα που έχουν πραγματοποιηθεί
και τον προσκαλούμε πάλι κοντά μας το επόμενο καλοκαίρι.
Στο τέλος του χρόνου θα γίνει η Γενική Συνέλευση της ΕΕΔΧ και η παρουσία όλων των μελών είναι
απαραίτητη.
Την 1η Μαρτίου 2008 στο νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν» θα γίνει το επόμενο Σεμινάριο της
ΕΕΔΧ, με θέμα “Ιoί των ανθρωπίνων θηλωμάτων”
Πιστεύουμε να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε σφαιρικά αυτό το μεγάλο κομμάτι με τα πολλά ενδιαφέροντα
νέα δεδομένα, όχι μόνο θεραπευτικά, θεωρητικά και εργαστηριακά, αλλά και από τη σκοπιά του γυναικολόγου
και του ουρολόγου.

Εκ μέρους της συντακτικής Επιτροπής
Ζώης Πολυζώης
Πόεδρος της ΕΕΔΧ

