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Σημείωμα Σύνταξης
Αυτό το τεύχος της Ελληνικής Δερματοχειρουργικής συμπίπτει με το τέλος της διετούς θητείας του Δ.Σ. της
Εταιρείας μας. Δε θα κάνουμε απολογισμό εδώ, δεδομένου ότι θα γίνει επίσημα στη γενική συνέλευση που
προηγείται των εκλογών στις 13 Δεκεμβρίου 2008. Όμως το άρθρο του περιοδικού που αναφέρεται στην
ομιλία του Καθηγητή L.Marini μας φέρνει πίσω στο 42ο Σεμινάριο με θέμα τα Lasers.
Από το προηγούμενο τεύχος δημοσιεύσαμε όλο το υλικό που δόθηκε σε αυτό το σεμινάριο, συνεχίζουμε
σε αυτό το τεύχος αλλά και σε άλλα που θα ακολουθήσουν. Η Laser Δερματολογία είναι μία πολύπλοκη και
ενεργή τεχνική (κατά τον καθηγητή L. Μarini), καθώς και μία επαγγελματική και κλινική πτυχή της επιστήμης
μας. Η επιτυχία του συνδέεται με την επιλογή κατάλληλων συστημάτων από καλά εκπαιδευμένους γιατρούς
και αυτό είναι το κλειδί για να θεραπεύσουμε σωστά ένα μονίμως εξαπλούμενο εύρος δερματολογικών
παθήσεων.
Τα άρθρα αυτά περιέχουν τις αρχές, τις εξειδικευμένες γνώσεις αλλά και τις νεότερες εξελίξεις σε ένα μεγάλο
κεφάλαιο που οι δερματολόγοι σε όλον τον κόσμο θεωρούν δικό τους.
Φιλοξενούμε σε αυτό το τεύχος και τις απόψεις του «πατέρα» της Δερματοχειρουργικής σε Παγκόσμιο
επίπεδο, του Καθηγητή Lawrence Field. Είναι ένα άρθρο πολύ επίκαιρο που πρέπει να προβληματίσει όλους
μας, εφόσον θέλουμε, αλλά και επειδή πρέπει ο Έλληνας δερματολόγος να μη βρίσκεται πίσω από τους
δερματολόγους της Ε.Ε. και της Αμερικής.
Είμαι μάρτυρας προσπαθειών που έχουν γίνει σε αυτήν την κατεύθυνση και πιστεύω ότι είμαστε κοντά σε μία
κοινή προσπάθεια με την Ε.Δ.Α.Ε., την ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΩΝ αλλά και τους Καθηγητές
μας. Απαραίτητη είναι η διαμόρφωση κοινής θέσης.
Για τις αρχές του Σεπτεμβρίου 2009, προγραμματίζεται ένα Παγκόσμιο σεμινάριο–Φροντιστήριο
Δερματοχειρουργικής που για 23 χρόνια γινόταν στην Καλιφόρνια (U.S.A.). Υπάρχουν ακόμα κάποια
γραφειοκρατικά θέματα που πιστεύουμε να επιλυθούν γρήγορα. Θα ήταν παράληψη, καθώς βρισκόμαστε
στο τέλος της θητείας μας, να μην πω ένα ευχαριστώ στα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ε.Δ.Χ., στους συναδέλφους
που δούλεψαν δίνοντας αξιόλογα άρθρα και αξίζει να γίνει αναφορά στον συνάδελφο Σταύρο Σταυρόπουλο
από τη Θεσσαλονίκη, στον Εκδότη κ. Ηλία Καυκά, όπως επίσης και στην κ. Βάσω Χαλιώτη, υπεύθυνη του
εκδοτικού οίκου για το περιοδικό μας.
Πιστεύω ότι με την πείρα που αποκτήσαμε όλοι μας, με τη βοήθεια των Ελλήνων Δερματολόγων και με
την αγάπη στο αντικείμενο της Δερματοχειρουργικής το περιοδικό μας θα βελτιώνεται συνεχώς.
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