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Τα Νέα της Ελληνικής Εταιρείας
Δερματοχειρουργικής
Το Δεκέμβριο του 2006 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έκλεισε τα δύο χρόνια και ήλθε η στιγμή
να απολογηθεί για το έργο του και να δώσει τη θέση του σε νέο ΔΣ. Με την ευκαιρία του μετεκπαιδευτικού
σεμιναρίου που η Εταιρεία οργάνωσε, 2-3 Δεκεμβρίου 2006, έγινε η Γενική Συνέλευση των μελών και, μετά
από τον απολογισμό, οι αρχαιρεσίες, όπως προβλέπει το καταστατικό.
Η Εταιρεία από την αρχή της δημιουργίας της, τον Ιανουάριο του 1991, είναι δραστήρια, δημιουργική και
παίζει σημαντικό ρόλο στη διαρκή μετεκπαίδευση των δερματολόγων στον παραμελημένο στη χώρα μας
κομμάτι της ειδικότητάς μας, την επεμβατική δερματολογία. Παρά τις δυσκολίες και την αμφισβήτηση που
αρχικά αντιμετώπισε, η Εταιρεία καθιερώθηκε και κατάφερε να εκπληρώσει πολλούς από τους στόχους χάρη
στον ενθουσιασμό, το πάθος και τη σκληρή δουλειά από τον πρώτο πυρήνα των λίγων συναδέλφων που
βάλανε το θεμέλιο και άντεξαν μέχρι σήμερα, αλλά και χάρη στην ολοένα αυξανόμενη ενεργό συμμετοχή
συναδέλφων στις επιστημονικές και άλλες εκδηλώσεις της Εταιρείας. Ασφαλώς υπήρξαν παραλήψεις, ίσως
και λάθη, αλλά αλάθητος είναι μόνο αυτός που αδρανεί.
Πιστεύοντας ότι ωρίμασε η στιγμή που νέο αίμα θα πρέπει να συμμετέχει ενεργά στην ηγεσία της Εταιρείας,
για πρώτη φορά ύστερα από 16 χρόνια, δεν συμμετείχα ως υποψήφια για το νέο ΔΣ. Αυτό δεν σημαίνει πως
θα απέχω από την ενεργό συλλογική δουλειά, τουναντίον θα είμαι πάντα στο πλευρό των μελών του νέου
ΔΣ και σε οποιαδήποτε δραστηριότητα μου ζητηθεί. Προσωπικά, η Εταιρεία αποτέλεσε ένα μεγάλο κομμάτι
της ζωής μου και θα εξακολουθεί να είναι.
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Με την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω από βάθους καρδιάς τους συναδέλφους με τους οποίους συνεργασθήκαμε όλα αυτά τα χρόνια, ιδιαίτερα τον επί 15 χρόνια Γενικό Γραμματέα, Απόστολο Μπραζιώτη, για
τη γεμάτη πάθος προσφορά του στη Δερματοχειρουργική, με τον οποίο μοιρασθήκαμε μεγάλες στιγμές με
πολλές ικανοποιήσεις, συγκινήσεις, αλλά και απογοητεύσεις. Επίσης να ευχαριστήσω τον Γενικό Γραμματέα
που αντικατέστησε τον Απόστολο, τον Ζώη Πολυζώη, ο οποίος απεδείχθη αντάξιος του προκατόχου του,
βάζοντας όλες του τις δυνάμεις για την επιτυχία των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Στο νέο ΔΣ εύχομαι να
συνεχίσουν με όρεξη το έργο της Εταιρείας και να πραγματοποιήσουν ακόμη περισσότερους στόχους από το
προηγούμενο.

Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου
Το ΔΣ συστάθηκε σε σώμα στις 22/1/2005 και μέχρι σήμερα έχει συνεδριάσει σε απαρτία 15 φορές.

Θεματα:
Οργάνωση των γραφείων της Δερματοχειρουργικής
• Πρόσληψη γραμματέως, η οποία βρίσκεται στα γραφεία της Εταιρείας μας κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 4-8 μμ.
• Αναβάθμιση PC, αγορά πολυμηχανήματος γραφείου και σταθεροποιητή τάσης.
• Συνεργασία με προγραμματιστή για ανάπτυξη και αγορά σύγχρονου λογισμικού, κατάλληλου για τη λειτουργία της γραμματείας.
• Ενέργειες για την ανακαίνιση των γραφείων μας, τα οποία είναι κοινά με τα γραφεία της Επαγγελματικής
Ένωσης. Τοποθέτηση κλιματισμού και νέων φωτιστικών.
• Ανανέωση της ιστοσελίδας της Εταιρείας (http://hsds.gr) και του e-mail (hellenicsds@gmail.com).

Οργάνωση Μετεκπαιδευτικών Σεμιναρίων
• 33ο «Μεσοθεραπεία στη Δερματολογία», Νοσοκομείο «Υγεία» 16/4/2005.
• 34ο «Φωτογήρανση – Μέθοδοι ανανέωσης του προσώπου, Μεσοθεραπεία και Εφαρμογές», Βόλος 4/6/2005.
Σε συνεργασία με την Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθηγήτρια
κ. Ρουσάκη και Ιταλούς καθηγητές P. Bacci και G. Genovese.
• 35ο «Χειρουργική δέρματος και όνυχος, βασικό και μέσο επίπεδο», Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν» 1718/9/2005, με συμμετοχή του διάσημου Δερματoχειρoυργού Eckart Haneke, καθηγητή σε Πανεπιστήμια
της Γερμανίας και της Ολλανδίας, τέως προέδρου της Διεθνούς Εταιρείας Δερματoχειρoυργικής.
• 36ο «Λιπογλυπτική σώματος και προσώπου – Εφαρμογές της αλλαντοτοξίνης τύπου Α στη Δερματολογία»,
Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν» 1-2/4/2006, υπό την αιγίδα της ISDS (International Society for Dermatologic Surgery) με επικεφαλής το διάσημο William P. Coleman, καθηγητή Δερματοχειρουργικής του Tulane
University, πολυγραφότατο συγγραφέα και αρχισυντάκτη του περιοδικού Journal of Dermatologic Surgery
και υπό την αιγίδα της Societa Italiana di Flebologia (Ιταλικής Εταιρείας Φλεβολογίας).
• 37ο «Φλεβολογία-Σκληροθεραπεία-Lasers», Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν» 2-3/12/2006, υπό την αιγίδα της
ISDS και με φιλοξενούμενους εκπαιδευτές τον καθηγητή αγγειοχειρουργό G. Genovese και το Δερματολόγο
Κ. Munte, Επιμελητή του Πανεπιστημίου του Αμστερνταμ.
Συμμετοχή στις Αττικές Ημέρες με επιστημονικό πρόγραμμα (Πολεμικό Μουσείο, 11-13/11/2005). Το
επεμβατικό μέρος του 35ου και του 36ου Σεμιναρίου μας βιντεοσκοπήθηκε και το μεν 35ο είναι έτοιμο και ήδη
διανέμεται σε DVD στα μέλη μας, ενώ το 36ο ετοιμάζεται.

Επαφές και συνεργασία, καθώς και προσπάθεια κοινού ΔΣ με το νεοσύστατο ΔΣ της
Επαγγελματικής Ένωσης
Η ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας μας έγινε στο ξενοδοχείο Caravel με ομιλία της κας
Παπαευαγγέλου, Νομικού Συμβούλου του ΙΣΑ.
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Γενική Συνέλευση για προκήρυξη αρχαιρεσιών και εκλογή εφορευτικής επιτροπής.
Συνεργασία και υποστήριξη Κύπριων Δερματολόγων για σχηματισμό Κυπριακής Εταιρείας
Δερματοχειρουργικής και κοινές εκδηλώσεις.
Έκδοση του περιοδικού «Ελληνική Δερματοχειρουργική».
Συνεργαζόμενες Εταιρείες:
• Διεθνής Εταιρεία Δερματοχειρουργικής (ISDS). Στήριξη σεμιναρίων μας.
• Ευρωπαϊκή Εταιρεία Αισθητικής και Κοσμητικής Δερματολογίας (ESCAD).
• Ευρωπαϊκή Ακαδημία Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας (EADV). Στη Ρόδο, στο τελευταίο συνέδριο,
συνάντηση με εκπροσώπους δερματοχειρουργικής άλλων κρατών και λήψη αποφάσεων με σκοπό την
ακόμη ισχυρότερη θέση του τομέα στην Ακαδημία.
• Skin Cancer Foundation, Παγκόσμιο Συνέδριο για τον Καρκίνο του δέρματος, Βιέννη, Μάιος 2007.
• Ιταλική Φλεβολογική Εταιρεία.
• Μεσογειακή Εταιρεία Φλεβολογίας. Συνεργασία σε συνέδριο στο Πόρτο Χέλι με συνεδρία της ΕΕΔΧ, 28-30
Απριλίου 2007.
• Συνεργασία με την Ελληνική Δερματολογική και Αφροδοσιολογική Εταιρεία.
• Επαγγελματικό Σωματείο Δερματολόγων.

Οι στόχοι για το μέλλον είναι:
• Η συνέχιση της συνεργασίας με την ΕΔΑΕ και το επαγγελματικό σωματείο για την επίλυση των προβλημάτων.
• Συνέχιση της διοργάνωσης επιτυχημένων μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων.
• Προώθηση θεσμικών αιτημάτων.

Το νέο ΔΣ της Εταιρείας συνήλθε σε σώμα στις 17 Ιανουαρίου 2007.
H απερχόμενη Πρόεδρος
Δήμητρα Ντάσιου-Πλακίδα

