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Σημείωμα Σύνταξης
Το τεύχος αυτό εκδίδεται την περίοδο που γίνεται η προετοιμασία για το 42ο Σεμινάριο της Εταιρείας μας,
στις 9-10 Ιουλίου στο Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυναν» με θέμα «Εφαρμογές Laser και άλλων πηγών ενέργειας
στη δερματολογία».
Η χρήση μηχανημάτων Laser από το δερματολόγο έχει τα τελευταία χρόνια πάρει μία διάσταση εκρηκτική . Η
προσφορά μηχανημάτων και η ποικιλία εφαρμογών γίνεται σε ρυθμούς που είναι αδύνατο να τις παρακολουθήσεις
και τα διλήμματα του δερματολόγου είναι μεγάλα ή ακόμα μεγαλύτερα αφού το κόστος είναι πολύ υψηλό.
Θα έχουμε πετύχει τον σκοπό μας εάν μπορέσουμε να απαντήσουμε στους προβληματισμούς του σύγχρονου
δερματολόγου, αλλά και εάν καταφέρουμε να διδάξουμε το τρόπο εφαρμογής των σε κατόχους μια και είναι
πολλά τα διλήμματα ως προς τη τεχνική αλλά και τις δυνατότητες εφαρμογής των. Kαλεσμένος μας θα είναι
o Kαθηγητής Leonardo Marini, θεμελιωτής της European Society for Laser Dermatology (ESLD) όπως επίσης
και της Εuropean Society for Aesthetic e Cosmetic Dermatology (ESCAD).
Στις 21 Ιουνίου, στο Ξενοδοχείο Divani Caravel στα πλαίσια της ημερίδας της Ελληνικής Δερματολογικής
Εταιρείας έχει προγραμματισθεί από κοινού με την Εταιρεία μας Σεμινάριο, με καλεσμένο τον G. Genovese,
Επίτιμο πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Δερματοχειρουργικής, με θέμα την εφαρμογή σκληρυντικών ενέσεων
σε Ευρειαγγείες των κάτω άκρων. Θα γίνει λοιπόν το πρωί του Σαββάτου σχετική ομιλία και το απόγευμα του
Σαββάτου πρακτική εφαρμογή σκληροθεραπείας.
Σχετικά με τα παρών τεύχος, με μεγάλη χαρά δημοσιεύουμε το δεύτερο άρθρο του καθηγητή κ. Ζουμπούλη
σχετικά με την κρυοχειρουργική, άρθρα που είναι μία σύγχρονη αναφορά σε αυτό το τόσο ενδιαφέρον
κεφάλαιο.
Θα ήταν παράλειψη εάν δεν εξέφραζα εκ μέρους της συντακτικής επιτροπής τις ευχαριστίες μας σε
συναδέλφους που συχνά με αξιόλογα άρθρα συνεισφέρουν στην έκδοση του περιοδικού της «Ελληνικής
Δερματοχειρουργικής».Ένα ευχαριστώ λοιπόν στο συνάδελφο Σταύρο Σταματόπουλο.
Για άλλη μια φορά θα αναφερθώ στο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά με την επιθετική
τακτική αλλά και προσπάθεια να οικειοποιηθούν δικές μας εφαρμογές και πράξεις συνάδελφοι άλλων
ειδικοτήτων. Η δική μας αντιπαράθεση πρέπει να στηρίζεται στην πολύ καλή γνώση του αντικειμένου που
μας ανήκει, εκτός των άλλων παρεμβάσεων που θα ακολουθήσουν σε συνεργασία με την ΕΔΑΕ και την
Επαγγελματική Ένωση Δερματολόγων.
Εκ μέρους της συντακτικής επιτροπής
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