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Χαιρετισμός από τον νέο Πρόεδρο της Επαγγελματικής
Ένωσης Δερματολόγων Ελλάδος
Αγαπητές/οί
Συνάδελφοι και φίλοι,
Εκ μέρους του νέου Δ.Σ της Επαγγελματικής Ένωσης Δερματολόγων της χώρας μας επιθυμώ να σας
απευθύνω θερμότατο χαιρετισμό και να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για την υποστήριξή σας.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όπως φαίνεται και από τις πρώτες τοποθετήσεις των μελών του νέου Δ.Σ
υπάρχει μεγάλη επιθυμία για εργασία και πάθος για ανάταση. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια το σώμα
των Ελληνίδων και Ελλήνων Δερματολόγων δείχνει εξαιρετικό δυναμισμό που εκδηλώνεται σε πολλαπλά
επίπεδα: Επιστημονικό, Επαγγελματικό. Εκδηλώνει εξωστρέφεια σίγουρο για τις ικανότητές του. Η αναγνώρισή
του και η προβολή με εξαιρετικής επιτυχίας διεθνή συνέδρια, οι πολλές και σε αναγνωρισμένα επιστημονικά
περιοδικά δημοσιεύσεις έχουν συντελέσει στη διεθνή εκτίμησή μας. Η δημιουργία νέων Πανεπιστημιακών
κλινικών και η διεύρυνση του φάσματος λειτουργίας και επέκτασης δραστηριοτήτων των ήδη υφιστάμενων
έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη και αναγνώριση της ειδικότητάς μας από τις άλλες Ιατρικές Ειδικότητες.
Βεβαίως αυτά τα πρώτα ουσιαστικά βήματα ίσως και άλματα πρέπει να συνεχιστούν, επιταχυνθούν και
βελτιωθούν.
Στο πλαίσιο αυτό της συνεχούς Ανάτασης της Δερματολογίας της χώρας μας ο ρόλος της Επαγγελματικής
Ένωσης Δερματολόγων είναι πολλαπλός και ουσιαστικός και συνίσταται: Α) Στην κατοχύρωση του πλαισίου
δραστηριοτήτων του Έλληνα Δερματολόγου στο πλαίσιο της ειδικότητάς μας και η αντιμετώπιση του κάθε
επιβολέα που θέλει να μπει στα χωράφια της ειδικότητάς μας. Β) Διεύρυνση των πράξεων επεμβατικής
δερματολογίας, αναπόσπαστο τμήμα της Δερματολογίας διεθνώς και κατοχύρωσή της. Βεβαίως για να ανταποκριθούμε στο ρόλο μας αυτό και το νέο Δ.Σ χρειάζεται τη βοήθεια όλων σας. Γιατί δεν είναι δυνατόν
μόνα τους τα μέλη του Δ.Σ να γνωρίζουν εάν υφίσταται από κάποιο άλλο άτομο αντιποίηση της ειδικότητας
και των πράξεων που κάνουν οι Δερματολόγοι σ’ όλη την επικράτεια ή τι και που δημοσιεύεται ή παρουσιάζεται σε κάποια εκπομπή της τηλεόρασης και βλάπτει σοβαρά την ειδικότητα της Δερματολογίας.
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Γι’ αυτό παρακαλούμε ό,τι υποκύπτει στην αντίληψή σας για το θέμα αυτό επικοινωνείτε μαζί μας αμέσως.
Βεβαίως ο ρόλος της Επαγγελματικής Ένωσης Δερματολόγων δεν είναι μόνο καθαρά διαδικαστικός, όπως
παραπάνω αναφέρονται πτυχές των δραστηριοτήτων μας, επιθυμούμε να έχει και ουσιαστικό ρόλο.
Ο ουσιαστικός της ρόλος είναι να διαμορφώσει το πρόγραμμα εκπαίδευσης των ειδικευομένων ιατρών
στη Δερματολογία – Αφροδισιολογία στην χώρα μας, στο πλαίσιο των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, αλλά
και των αυξημένων απαιτήσεων της σύγχρονης Δερματολογίας-Επεμβατικής Δερματολογίας. Οπωσδήποτε
επιβάλλεται αύξηση του χρόνου ειδικότητας με επιπλέον 2 χρόνια επεμβατικής Δερματολογίας –Lasers –
Κοσμητικής Δερματολογίας. Ακόμη, ρόλος της είναι σε εθνικό επίπεδο αξιολόγηση των κέντρων που δίνουν ειδικότητα εξετάζοντας τις δυνατότητες του κέντρου και πιέζοντας την πολιτεία να καλύψει τα κενά που
πιθανόν υπάρχουν σε ειδικές μονάδες και επιστημονικό δυναμικό. Αυτό επιβάλλεται να γίνει τουλάχιστον
σε εθνικό επίπεδο, γιατί υπάρχει ειδική διεθνής επιτροπή της UEMS που επεξεργάζεται το θέμα αυτό και
συντόμως θα επισκεφθεί και την χώρα μας.
Εξάλλου, η Ένωσή μας πρέπει να αξιολογεί την επιστημονική βαρύτητα των Δερματολογικών συνεδρίων,
καθορίζοντας τους αντίστοιχους βαθμούς για το καθένα (Points) όπως κάνει αντιστοίχως η UEMS για τα
επιστημονικά Δερματολογικά συνέδρια της Ευρώπης.
Όμως, για να μην μακρυγορώ: Ενδεικτικώς ανέφερα σκοπούς και οράματα του νέου Δ.Σ της Επαγγελματικής Ένωσής μας. Σε μια μικρή χώρα σαν την όμορφη Ελλάδα μας όλες οι δυνάμεις πρέπει να δρουν
συνταγμένες. Ήδη λειτουργούν με επιτυχία τρεις δερματολογικές εταιρείες (ΕΔΑΕ, Ελληνική Εταιρεία Δερματοχειρουργικής και η Επαγγελματική Ένωση Δερματολόγων). Η κάθε μια τους έχει το δικό της φάσμα και
ρόλο. Ο συντονισμός των ενεργειών των παραπάνω εταιρειών είναι παντελώς απαραίτητος. Με τις λίγες
αυτές σκέψεις και βεβαίως για τον καθοριστικό ρόλο της Επαγγελματικής Ένωσης Δερματολόγων Ελλάδας
σας καλώ όλους σας να γίνετε μέλη της Ένωσης και να κινείστε ενεργώς, ώστε το νέο Δ.Σ της Εταιρείας
που εσείς τιμήσατε με την ψήφο σας να εκπληρώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την υποχρέωσή του
απέναντί σας, δηλαδή να υπηρετήσει τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα της Ένωσής μας.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση εκ μέρους του Δ.Σ,
Ν. Γ. Σταυριανέας
Καθηγητής Δερματολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρόεδρος της Επαγγελματικής Ένωσης
Ελλήνων Δερματολόγων

